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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνο7τικά στοιχεία Έργου 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Πανε&ιστήµιο Αιγαίου 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/2013 - 12/2015» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΡΟ∆ΟΣ  

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση Παροχής Υ&ηρεσιών 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆έκα (10) ηµέρες α&ό την ηµεροµηνία κοινο&οίησης της 
ανακοίνωσης  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την 
&λέον συµφέρουσα α&ό τεχνοοικονοµική ά&οψη Προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο &ροϋ&ολογισµός του έργου ανέρχεται στο &οσό των 
διακοσίων είκοσι ε7τά χιλιάδων ευρώ (227.000,00€), 

συµ&εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16%. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Το κόστος του έργου θα καλυφθεί α&ό τον Τακτικό 
Προϋ&ολογισµό του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου, και 

συγκεκριµένα θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθµό Εξόδων 
(ΚΑΕ) 0845 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α&ό την 1η Ιανουαρίου 2013 έως και 31η ∆εκεµβρίου 2015  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/10/2012 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
21/11/2012 και ώρα 14:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πρωτόκολλο της  Πανε&ιστηµιακής Μονάδας Ρόδου, 
∆/νση: ∆ηµοκρατίας 1, Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, 

85100 Ρόδος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
22/11/2012 και ώρα 10:00 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ανζέλ Τάταρη, τηλ.: 2241099021, tatari@aegean.gr  

Μαρία ∆ιαµαντάρα, τηλ.: 2241099026, 
diamantara@rhodes.aegean.gr  
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Γενικές Συντοµογραφίες  
 

ΕΕ Ευρω&αϊκή Ένωση 

ΕΟΧ Ευρω&αϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Σ∆Σ Συµφωνία &ερί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

ΕΕΕΚ Ε&ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω&αϊκών Κοινοτήτων/ ε&ίσηµο 
έντυ&ο ό&ου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές 
&ράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλ&, &ου έχουν νοµικές ή 
άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς &ου αφορούν 

ΝΠ∆∆ Νοµικό Πρόσω&ο ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό 
δίκαιο 

ΝΠΙ∆ Νοµικό Πρόσω&ο Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό 
δίκαιο 

ΚΑΕ Κωδικός Αριθµός Εξόδων – Εσόδων 

Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία 

Ο.Ε. Οµόρρυθµη Εταιρεία 

Ε.Ε. Ετερόρρυθµη Εταιρεία 

Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 
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Ορισµοί διακήρυξης  
 

Ανάδοχος Ο &ροσφέρων &ου θα ε&ιλεγεί και θα κληθεί να υ&ογράψει τη 
Σύµβαση και θα υλο&οιήσει το σύνολο του Έργου 

Αναθέτουσα Αρχή Το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου το ο&οίο θα υ&ογράψει µε τον Ανάδοχο 
τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου 

Αντίκλητος Το &ρόσω&ο &ου ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή 
του, στην ο&οία &εριλαµβάνονται τα &λήρη στοιχεία του &ροσώ&ου 
(ονοµατε&ώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, 
κλ&.) ορίζει ως υ&εύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες ε&ικοινωνίας 

της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν 

Αρµόδια Ε7ιτρο7ή Η Ε&ιτρο&ή &ου συστήνεται κάθε φορά µε α&όφαση του 
Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου 

∆ιακήρυξη Το &αρόν έγγραφο &ου εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ 
υ&οψηφίους διαγωνιζόµενους α&ό την Αναθέτουσα Αρχή και 

&εριέχει την &εριγραφή του αντικειµένου και τις &ροϋ&οθέσεις µε 
βάση τις ο&οίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός 

Ε∆∆ Ε&ιτρο&ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Η Ε∆∆ συστήνεται κάθε φορά µε α&όφαση του Πρυτανικού 
Συµβουλίου του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου 

ΕΕΥΕ Ε&ιτρο&ή Ε&ο&τείας Υλο&οίησης του Έργου 

Η ΕΕΥΕ συστήνεται κάθε φορά µε α&όφαση του Πρυτανικού 
Συµβουλίου του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου 

Ε7ίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 

Σύµβασης 

Ε&ίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Η &αρούσα 
∆ιακήρυξη, τα έντυ&α της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς 
και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 
Όλα τα δικαιολογητικά και οι &ροσφορές των διαγωνιζοµένων &ου 
θα υ&οβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός 
α&ό τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια &ου µ&ορεί να είναι στην 

αγγλική γλώσσα 

Έργο Η &αροχή υ&ηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων 
της Πανε&ιστηµιακής Μονάδας Ρόδου του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου 

α&ό 1 Ιανουαρίου 2013  έως και 31∆εκεµβρίου 2015. 

Ε7ο7τεύων του Έργου Πανε&ιστήµιο Αιγαίου 

Προϋ7ολογισµός Έργου Ο &ροϋ&ολογισµός του έργου ανέρχεται στο &οσό των διακοσίων 
είκοσι ε7τά χιλιάδων ευρώ (227.000,00€) συµ&εριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ 16%, και ό&ως &ροβλέ&εται στη ∆ιακήρυξη 

Σύµβαση Το συµφωνητικό &ου θα υ&ογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών για το σύνολο του έργου, δηλαδή µεταξύ του Πανε&ιστηµίου 
Αιγαίου  ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου &ου 

θα ε&ιλεγεί 

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη &ου τη συνοδεύουν και τη 
συµ&ληρώνουν και &εριλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : 

α. τη Σύµβαση, 
β. την Προσφορά του Αναδόχου, 

γ. την ∆ιακήρυξη 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) &ροκηρύσσει Ανοικτό ∆ιεθνή 

∆ιαγωνισµό, &ροϋ&ολογισµού διακοσίων είκοσι ε7τά χιλιάδων ευρώ (227.000,00€), 

συµ7εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16%, µε κριτήριο κατακύρωσης την &λέον συµφέρουσα α&ό 

τεχνοοικονοµική ά&οψη &ροσφορά για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΡΟ∆ΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/2013 - 12/2015» 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί κατό&ιν κανονικής &ροθεσµίας 40 ηµερών, δεδοµένου ότι: α) η 

Αναθέτουσα Αρχή &αρέχει µε ηλεκτρονικό µέσο ελεύθερη, άµεση και &λήρη &ρόσβαση στα τεύχη 

του διαγωνισµού και β) η ειδική &εριλη&τική διακήρυξη καταρτίστηκε και α&οστάλθηκε µε 

ηλεκτρονικό µέσο στην Υ&ηρεσία Εκδόσεων των Ευρω&αϊκών Κοινοτήτων (σχετ. &αρ. 5 και 6 του 

άρθρου 32 του Π.∆. 60/2007). Αναλυτικά, το έργο και συνολικά οι υ&οχρεώσεις του αναδόχου 

&εριγράφονται στο µέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ∆ιακήρυξης αυτής.   

 

Α.1.2 ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γραφείο &ροϊσταµένης Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης Ρόδου, ∆/νση: 
∆ηµοκρατίας 1, Κτήριο Κλεόβουλος, 
1ος όροφος,  Ρόδος 

22-11-2012 Πέµ	τη 10:00 

 

Α.1.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η διάρκεια υλο&οίησης του έργου ορίζεται α&ό 1η Ιανουαρίου 2013 έως και 31η ∆εκεµβρίου 

2015.  
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Α.1.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  
 

• Ο &ροϋ&ολογισµός του έργου ανέρχεται στις διακόσιες είκοσι ε7τά χιλιάδες ευρώ 

(227.000,00€), συµ7εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..  

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα &ραγµατο&οιηθεί συνολικά για όλες τις οµάδες χώρων 

του Πανε&ιστηµίου,  ό&ως αυτές &εριγράφονται στον ακόλουθο &ίνακα :  

ΟΜΑ∆Α ΧΩΡΩΝ Προϋ7ολογισθ

είσα δα7άνη 

συµ7εριλαµβα

νοµένου του 

Φ.Π.Α. 

Έτος 2013 

Προϋ7ολογισθ

είσα δα7άνη 

συµ7εριλαµβα

νοµένου του 

Φ.Π.Α. 

Έτος 2014 

Προϋ7ολογισθ

είσα δα7άνη 

συµ7εριλαµβα

νοµένου του 

Φ.Π.Α. 

Έτος 2015 

ΟΜΑ∆Α 1.1 Κτήρια ε7ί της οδού ∆ηµοκρατίας 

α. κτήριο Κλεόβουλος (4.214 µ2) 

β. κτήριο Υ&ατία (793µ2) 

ε&ί της οδού ∆ηµοκρατίας 1, συνολικής έκτασης 

5007µ2  

  

ΟΜΑ∆Α 1.2 Κτήρια ε7ί της οδού ∆ηµοκρατίας 

α. κτήριο 7ης Μαρτίου (3.450.µ2) 

β. κτήριο ∆΄ (194 µ2) 

α&ό την εγκατάσταση του Πανε&ιστηµίου στα 
&αρα&άνω κτήρια (ενδεικτικά &ροβλε&όµενη 
ηµεροµηνία εγκατάστασης 1/9/2013) 

 

  

ΟΜΑ∆Α 2. Κτήριο ∆ΗΜΗΤΡΑ, Φυτώριο ΚΕΓΕ, Λ. 

Ρόδου – Καλλιθέας 

κτήριο ∆ΗΜΗΤΡΑ (891µ2)  

  

ΟΜΑ∆Α 3. Μισθωµένος χώρος ε7ί της οδού Αλεξ. 

∆ιάκου & Ερυθρού Σταυρού 3 

κτήριο Αιγαίον (280µ2)  

µέχρι 31/03/2014 ό&ου λήγει η σύµβαση µίσθωσης  

  

ΟΜΑ∆Α 4.1 Υ7αίθριοι χώροι 

α. Προαύλιος χώρος µεταξύ των κτηρίων Κλεόβουλος 

– Υ&ατία – Είσοδος Πανε&ιστηµίου, ε&ί της οδού 

∆ηµοκρατίας, έκτασης 3300µ2 

β. &ροαύλιος χώρος µεταξύ των κτηρίων Κλεόβουλος 

– 7ης Μαρτίου, ε&ί της οδού ∆ηµοκρατίας, έκτασης 

6000µ2 

γ. &ροαύλιος χώρος στο κτήριο ∆ΗΜΗΤΡΑ έκτασης  
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800 µ2    

ΟΜΑ∆Α 4.2 Υ7αίθριοι χώροι 

α. &ροαύλιος χώρος στο κτήριο 7ης Μαρτίου,  

ε&ί της οδού ∆ηµοκρατίας, έκτασης 4300µ2  

α&ό την εγκατάσταση του Πανε&ιστηµίου στο κτήριο 

(ενδεικτικά &ροβλε&όµενη ηµεροµηνία εγκατάστασης 

1/9/2013)  

  

 

ΣΥΝΟΛΟ 63.000€ 

 

82.000€ 

 

82.000€ 

 

Προσφορά &ου δίνει τιµή µεγαλύτερη α&ό το ανωτέρω συνολικό &οσό θα α&ορρί&τεται. Η τιµή 

χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υ&όψη για τη σύγκριση των &ροσφορών.  

 

Α.1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους &ου &εριέχονται στην &αρούσα διακήρυξη 

και σύµφωνα µε: 

1. Τα άρθρα της &αρούσας διακήρυξης, 

2. Το άρθρο 98 &αρ.1β του Συντάγµατος, &ου αφορά στον έλεγχο συµβάσεων µεγάλης 

οικονοµικής αξίας, στις ο&οίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό &ρόσω&ο 

&ου εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο α&ό την ά&οψη αυτή , ό&ως ο νόµος ορίζει,  

3. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό&ως 

αυτός έχει τρο&ο&οιηθεί και ισχύει σήµερα, 

4. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, 

5. Το Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43), άρθρο 24, (&αρακράτηση φόρου εισοδήµατος α&ό εµ&ορικές 

ε&ιχειρήσεις) 

6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

ό&ως αυτός έχει τρο&ο&οιηθεί και ισχύει σήµερα, 

7. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆α	ανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις», 

8. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», ό&ως τρο&ο&οιήθηκε, συµ&ληρώθηκε και ισχύει σήµερα,  

9. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199), άρθρο 8,  «Κρατικές 	ροµήθειες»,  

10. Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», ό&ως 

τρο&ο&οιήθηκε και ισχύει σήµερα, 
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11. Το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242), άρθρο 2, &αρ. 3 «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων 

&ροµηθειών, &αροχής υ&ηρεσιών και δηµοσίων έργων» 

12. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68), «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στον 

Νοµαρχιακό και Το	ικό Τύ	ο και άλλες διατάξεις» ό&ως τρο&ο&οιήθηκε και ισχύει, 

13. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) «∆ικαστική &ροστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 

− Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L76), ό&ως τρο&ο&οιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρω&αϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)»,  

14. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ	οχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και 	ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

15. Τον Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) άρθρο 68, «συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών &αροχής 

υ&ηρεσιών» 

16. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) άρθρο 4, &αρ. 3 

17. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγια-

βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσο	ρόθεσµου 	λαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης» 

18.  Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της &οιότητας 

των σ&ουδών και διεθνο&οίηση των ανωτάτων εκ&αιδευτικών ιδρυµάτων», 

19. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α’204), «Περί λογιστικού των Νοµικών Προσώ	ων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», 

ό&ως τρο&ο&οιήθηκε και ισχύει σήµερα 

20. Το Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανε	ιστηµίου Αιγαίου,…», ό&ως ισχύει σήµερα, 

21. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/53 της 

29ης Ιουνίου 2000 για την κατα	ολέµηση των καθυστερήσεων 	ληρωµών στις Εµ	ορικές Συναλλαγές», 

22. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ 	ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 	ροµηθειών και 

υ	ηρεσιών», ό&ως τρο&ο&οιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε&ιτρο&ής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρω&αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 

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

24. Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υ	οχρεώσεων α	ό τους ∆ιατάκτες» 

25. Την υ&ουργική &ράξη Φ. 120.61/58/Β2/67211/24.08.2010 (ΦΕΚ Γ’ 779), «Περί εκλογής 

Πρύτανη και Αντι&ρυτάνεων στο Πανε&ιστήµιο Αιγαίου»,  
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26. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρω&αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 

Μαρτίου &ερί «Συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 	ροµηθειών και 

υ	ηρεσιών» (ό&ως τρο&ο&οιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε&ιτρο&ής της 7ης 

Σε&τεµβρίου 2005 για την τρο&ο&οίηση του &αραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και 

του &αραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρω&αϊκού Συµβουλίου &ερί 

δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 1251/2011 της 30ης Νοεµβρίου 2011 για την 

τρο&ο&οίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρω&αϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία 

σύναψης συµβάσεων), 

27. Την Α&όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου κατά την µε αριθµό 

συνεδρίασή του 1/02.09.2010 (ΦΕΚ Β΄1562), «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντι&ρυτάνεις 

του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου», 

28. Την µε Α.Π.31372/09.08.2010, 30440/08.05.2006 και 31262/16.11.2006 εγκυκλίους του 

Υ&ουργείου Α&ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας- Σώµα Ε&ιθεώρησης Εργασίας 

σχετικά µε τις «συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρίες security και συνεργεία καθαριότητας» 

29. Την Προέγκριση ανάληψης υ&οχρέωσης του Υ&ουργού Π∆&ΘΠ&Α µε αριθµ. &ρωτ. 

92019/ΙΒ/8-8-2012 (Α∆Α Β4Γ69-ΗΡΣ) για Κ.Α.Ε.  του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου για τα έτη 

2013, 2014 και 2015. 

30. Την α&όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου κατά την µε αριθµό 

συνεδρίαση του 36/14-09-2012 (θέµα 5.3) «Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για 

την ανάδειξη αναδόχου &αροχής υ&ηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων 

της Πανε&ιστηµιακής Μονάδας Ρόδου για τρία έτη (2013, 2014, 2015)» µε Α∆Α Β4Θ1469Β7Λ-

ΚΦΞ  

 

Α.1.6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση: 

1. Στην Υ&ηρεσία Ε&ισήµων Εκδόσεων των Ευρω&αϊκών Κοινοτήτων, Ευρω&αϊκή Ένωση 

στις 02/10/2012. 

2. Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις  

02/10/2012 για δηµοσίευση την 05/10/2012.  

3. Στον ελληνικό τύ&ο ως εξής: 

a. στην εφηµερίδα «Εξ&ρές» στις 08/10/2012 ό&ου και δηµοσιεύθηκε στις 

09/10/2012. 
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b. στην εφηµερίδα «Κέρδος» στις 08/10/2012 ό&ου και δηµοσιεύθηκε στις 

09/10/2012. 

c. στην εφηµερίδα «∆ηµοκράτης» Μυτιλήνης στις 08/10/2012 ό&ου και 

δηµοσιεύθηκε στις 09/10/2012. 

d. στην εφηµερίδα «Ροδιακή» Ρόδου στις 08/10/2012 ό&ου και δηµοσιεύθηκε στις 

09/10/2012. 

e. Στην εφηµερίδα «Το Βήµα της Κω» στις 08/10/2012 ό&ου και δηµοσιεύθηκε στις 

09/10/2012 

4. Στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» στις 08/10/2012, µε Α∆Α Β434469Β7Λ-ΠΤΛ.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης των &εριλήψεων διακήρυξης και των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύ&ο 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ στην ε&ίσηµη εφηµερίδα των Ευρω&αϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν 

την Ευρω&αϊκή Ένωση. 

Καταχωρήθηκε ε&ίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm    (Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις → 

∆ιαγωνισµοί Προµηθειών) και http://www.rhodes.aegean.gr στις  08/10/2012. 

 

Α.1.7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι υ&οψήφιοι Ανάδοχοι &ρέ&ει να υ&οβάλουν τις &ροσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην &αρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2012  και ώρα 14:00 

στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Πανε7ιστήµιο Αιγαίου,  Πανε7ιστηµιακή Μονάδα Ρόδου, 

Πρωτόκολλο, Κτήριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος,  ∆ηµοκρατίας 1, ΤΚ 85100,  Ρόδος. Προσφορές 

&ου θα κατατεθούν µετά την &αρα&άνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν α&οσφραγίζονται αλλά 

ε&ιστρέφονται ως εκ&ρόθεσµες. Η α&οσφράγιση των &ροσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Π.∆.118/2007. 

 

Α.1.8 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται χωρίς αντίτιµο α&ό την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στα 

γραφεία του Τµήµατος Οικονοµικών Υ&οθέσεων της Πανε&ιστηµιακής Μονάδας Ρόδου στην 

ταχυδροµική δ/νση, ∆ηµοκρατίας 1, Κτήριο Κλεόβουλος, 85100 - Ρόδος, και η &αραλαβή της 

γίνεται είτε αυτο&ροσώ&ως είτε µε ταχυµεταφορική εταιρεία (courier). Στην &ερί&τωση 

&αραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

έχει καµία α&ολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή &αράδοσή της. 

Οι &αραλή&τες της ∆ιακήρυξης υ&οχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυ&ο της ∆ιακήρυξης 
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&ου &αραλαµβάνουν α&ό ά&οψη &ληρότητας σύµφωνα µε τον &ίνακα &εριεχοµένων και τον 

συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον δια&ιστώσουν ο&οιαδή&οτε &αράλειψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο &λήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη &ληρότητας του &αραληφθέντος 

αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα α&ορρί&τονται ως α&αράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το &λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση 

http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm και http://www.rhodes.aegean.gr. . 

Τυχόν συµ&ληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινήσεις θα καταχωρούνται στην ίδια διεύθυνση. Η 

Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική &ροσ&άθεια, δεν µ&ορεί σε καµία &ερί&τωση 

να εγγυηθεί την ορθότητα, &ληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων &ου βρίσκονται στις 

ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).  

 

Α.1.9 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Οι αιτήσεις &αροχής διευκρινίσεων θα &ρέ&ει να α&ευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή.  Οι 

υ&οψήφιοι Ανάδοχοι µ&ορούν να ζητήσουν γρα&τώς (µε ε&ιστολή ή τηλεοµοιοτυ&ία ή 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) συµ&ληρωµατικές &ληροφορίες ή διευκρινίσεις για το &εριεχόµενο 

της &αρούσας ∆ιακήρυξης.   

Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις ε&ί των όρων της διακήρυξης µ&ορούν να ζητηθούν α&ό την 

κυρία Ανζέλ Τάταρη στο τηλ. +30 2241099021 ή στο e-mail tatari@aegean.gr , και α&ό την κύρια 

Μαρία ∆ιαµαντάρα στο τηλ. +30 2241099026, ή e-mail diamantara@rhodes.aegean.gr  και στο fax: 

+30 2241099022.  

Σε &ερί&τωση &ου ζητηθούν α&ό τους ενδιαφερόµενους &ροµηθευτές συµ&ληρωµατικές 

&ληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού τις &ρώτες δεκα&έντε (15) ηµέρες α&ό την 

ε&οµένη της τελευταίας δηµοσίευσης στον Τύ&ο κατά το άρθρο Α.1.6 της &αρούσας, δηλαδή 

µέχρι και την 24/10/2012, αυτές &αρέχονται το αργότερο τις ε&όµενες &έντε (5) ηµέρες α&ό τη 

λήξη αυτού του διαστήµατος, δηλαδή έως και την 30/10/2012. Αιτήµατα &αροχής &ληροφοριών 

&ου υ&οβάλλονται εκτός του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος είναι εκ&ρόθεσµα και δεν 

εξετάζονται. Κανένας Προσφέρων δεν µ&ορεί σε ο&οιαδή&οτε &ερί&τωση να ε&ικαλεστεί 

&ροφορικές α&αντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Α.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Α.2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 



 14 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά &ρόσω&α ή συµ&ράξεις αυτών 

&ου: 

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρω&αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για το Ευρω&αϊκό Οικονοµικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη &ου έχουν υ&ογράψει τη Συµφωνία &ερί 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ&ορίου, η ο&οία κυρώθηκε 

α&ό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υ&ό τον όρο ότι η σύµβαση καλύ&τεται 

α&ό την Σ∆Σ – ή  

� είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες &ου έχουν συνάψει ευρω&αϊκές συµφωνίες µε την 

ΕΕ ή 

� έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

µέλους &ου έχει υ&ογράψει τη Σ∆Σ ή της τρίτης χώρας &ου έχει συνάψει ευρω&αϊκή 

συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 

ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα ο&οία &ληρούν τους όρους &ου καθορίζονται στα άρθρα Α.2.2 και Α.2.3. 

Ε&ισηµαίνεται ότι, κάθε φυσικό ή νοµικό &ρόσω&ο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα µόνο 

διαγωνιζόµενο σχήµα, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης ή κοινο&ραξίας.  Σε αντίθετη 

&ερί&τωση θα α&οκλείεται α&ό τον διαγωνισµό (γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολοµέλεια). 

 

Α.2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι υ7οψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, µαζί µε την 7ροσφορά, να καταθέσουν ε7ί 7οινή 

α7οκλεισµού τα 7αρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική Ε&ιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µέρος Γ, υ&όδειγµα ΕΕ1, 

της &αρούσας.  

2. Υ&εύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ό&ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της 

υ&ογραφής, στην ο&οία θα 

� αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέµατι διαγωνισµού,  στον ο&οίο συµµετέχει  

� δηλώνεται ότι α&οδέχονται &λήρως και ανε&ιφύλακτα όλους τους όρους της 

&αρούσας ∆ιακήρυξης 

� δηλώνεται ότι έχει ε&ισκεφθεί και έχει λάβει γνώση όλων των &ρος καθαρισµό 

χώρων 

� δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµέρα υ&οβολής της &ροσφοράς του: 

α.  δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α&όφαση, έως και την ηµεροµηνία 
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κατάθεσης &ροσφοράς του, για κά&οιο α&ό τα αδικήµατα του άρθρου 43 του Π∆ 

60/2007, για κά&οιο α&ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 

άσκηση της ε&αγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κά&οιο α&ό τα αδικήµατα της 

υ&εξαίρεσης, της α&άτης, της εκβίασης, της &λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της νοµιµο&οίησης εσόδων 

α&ό &αράνοµες δραστηριότητες και της δόλιας χρεοκο&ίας. 

β.  ∆εν τελεί υ&ό &τώχευση, εκκαθάριση, &αύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

&τωχευτικό συµβιβασµό, &ρο&τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε &ερί&τωση 

αλλοδα&ών φυσικών / νοµικών &ροσώ&ων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και 

ε&ίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε &τώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, &τωχευτικού συµβιβασµού, &ρο&τωχευτικής 

διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε &ερί&τωση αλλοδα&ών φυσικών / νοµικών &ροσώ&ων σε 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

γ. είναι ενήµερος ως &ρος τις υ&οχρεώσεις του &ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και ε&ικουρικής) και ως &ρος τις φορολογικές υ&οχρεώσεις του. 

δ. είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Ε&ιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

ε. δεν έχει δια&ράξει σοβαρό ε&αγγελµατικό &αρά&τωµα συναφές µε το αντικείµενο 

του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την ε&αγγελµατική τους ιδιότητα &ου α&οδεδειγµένα 

δια&ιστώθηκε µε ο&οιοδή&οτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ, άρθρου 43, 

&αρ. 2 του Π∆ 60/07). 

στ. δεν τελεί σε α&οκλεισµό α&ό διαγωνισµούς του δηµοσίου µε βάση αµετάκλητη 

α&όφαση. Εάν η &οινή του α&οκλεισµού ε&ιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο 

τούτο λαµβάνεται υ&’ όψιν για την α&όρριψη της &ροσφοράς µόνο για το χρονικό 

τούτο διάστηµα. 

3. Υ&εύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ό&ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της 

υ&ογραφής, στην ο&οία θα δεσµεύεται για το χρόνο ισχύος της &ροσφοράς. 

4. Παραστατικό εκ&ροσώ&ησης, εφόσον συµµετέχουν µε αντι&ρόσω&ό τους µε θεώρηση του 

γνησίου της υ&ογραφής του εκ&ροσω&ούµενου.  

5. Νοµιµο&οιητικά έγγραφα (Θα &ρέ&ει να κατατεθούν και όλα τα α&αραίτητα 

&αραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή 

Πρωτοδικείο, &ρακτικά κλ&.), &ου θα α&οδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση 

και τα όργανα εκ&ροσώ&ησής του. 

6. Υ&εύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ό&ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της 

υ&ογραφής, στην ο&οία αναλαµβάνουν την υ&οχρέωση για έγκαιρη και &ροσήκουσα 

&ροσκόµιση όλων των δικαιολογητικών &ου α&αιτούνται µετά την γνωστο&οίηση ότι 
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&ρόκειται να τους κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 6, &αράγραφος 2, 

και σύµφωνα µε το άρθρο. 20, Π∆ 118/2007.  

 

Ε&ι&λέον των ως άνω δικαιολογητικών συµµετοχής, κάθε υ&οψήφιος Ανάδοχος &ρέ&ει να 

α&οδείξει την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική και τεχνική ή / και ε&αγγελµατική ε&άρκεια.  

• Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντε7εξέλθει 

ε7ιτυχώς στις α7αιτήσεις των υ7ό ανάθεση Υ7ηρεσιών. 

 Ο υ&οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε την &ροσφορά του (εντός του φακέλου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής),  τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:  

1. Βεβαίωση  α&ό αναγνωρισµένο Τρα&εζικό Ίδρυµα &ερί της χρηµατο&ιστωτικής και 

οικονοµικής ικανότητας του Υ&οψηφίου &οσού 113.500€ (ή) 

Ισολογισµούς ή α&οσ&άσµατα ισολογισµών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές 

χρήσεις α&ό τις ο&οίες θα &ροκύ&τει ότι το σύνολο του κύκλου εργασιών για 

&αρεµφερείς εργασίες είναι τουλάχιστον 113.500€ (ή) 

Υ&εύθυνη δήλωση &ερί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τοµέα 

δραστηριοτήτων &ου α&οτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις (3) 

τελευταίες οικονοµικές χρήσεις α&ό τις ο&οίες θα &ροκύ&τει ότι το σύνολο του 

κύκλου εργασιών για &αρεµφερείς εργασίες είναι τουλάχιστον 113.500€ 

2. Σε &ερί&τωση κοινο&ραξίας/ένωσης η χρηµατοοικονοµική ε&άρκεια θα &ρέ&ει να 

α&οδεικνύεται συσωρευτικά α&ό όλα τα µέλη δηλαδή το &οσό των 113.500€ θα 

&ροκύ&τει α&ό το άθροισµα των Υ&εύθυνων ∆ηλώσεων ή των ισολογισµών όλων των 

µελών. Σε &ερί&τωση &ου &ροσκοµισθεί βεβαίωση α&ό Τρα&εζικό Ίδρυµα τότε θα 

&ρέ&ει σε αυτή να αναφέρονται όλα τα µέλη της κοινο&ραξίας/ένωσης και ότι έχουν 

την χρηµατο&ιστωτική και οικονοµική ικανότητα &οσού 113.500€ 

3. Κατάσταση του &ροσω&ικού -στην ο&οία να αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο- 

η ο&οία καλύ&τει τις &ροϋ&οθέσεις διαγωνισµού, για τον &ροηγούµενο της 

διεξαγωγής του διαγωνισµού µήνα, θεωρηµένη α&ό την αρµόδια αρχή (Ε&ιθεώρηση 

Εργασίας), σε &ερί&τωση εταιρειών (νοµικών &ροσώ&ων).  

4. Υ&εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το &ροσω&ικό είναι εξειδικευµένο στην 

&αροχή καθαριότητας. 

• Να έχει α7οδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµ7ειρία 2 ετών  στην εκτέλεση 7αρόµοιων 

υ7ηρεσιών.  

Ο υ&οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε την &ροσφορά του τον ακόλουθο &ίνακα µε 

τα κυριότερα έργα &ου έχει εκτελέσει τα δύο (2) &ροηγούµενα έτη ή εκτελεί µε αντικείµενο 

συναφές µε αυτό της &αρούσας διακήρυξης. Σε &ερί&τωση κοινο&ραξίας/ένωσης τα δύο (2) 

χρόνια εµ&ειρίας είναι &ροα&αιτούµενα για όλα τα µέλη. Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος 

Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υ&οβάλλεται &ιστο&οιητικό ή &ρωτόκολλο εκτέλεσης 
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εργασιών &ου συντάσσεται α&ό την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, 

ως στοιχείο τεκµηρίωσης υ&οβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υ&οψηφίου 

Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Ανάθεσης: 

 

Α/Α Πελάτης 
(Ε&ωνυµία-
∆ιεύθυνση-

τηλέφωνο--Fax) 

Σύντοµη 
Περιγραφή 
Έργου 

∆ιάρκεια 
Εκτέλεσης 
Έργου 

Τό&ος 
Παροχής 
Υ&ηρεσιών 

Προϋ&ο-
λογισµός 

Παρούσα 
Φάση*- 

Παρατηρή-
σεις 

       

       

       

 *Παρούσα Φάση»: ολοκληρωµένο ε&ιτυχώς / σε εξέλιξη 

• Να 7ροτείνει 7ροσω7ικό ε7αρκές σε 7λήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 
έργου. 

 
Ο υ&οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µαζί µε την &ροσφορά του  συµ&ληρωµένο &ίνακα 

ό&ου θα αναφέρονται: 

� Ο αριθµός των Εργαζοµένων 

� Οι ηµέρες και ώρες εργασίας 

� Η συλλογική σύµβαση εργασίας, στην ο&οία υ&άγονται οι εργαζόµενοι 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1      

2      

3      

4      

 

 

• Να διαθέτει &ροσω&ικό ε&αρκές σε &λήθος και δεξιότητες για την ανάληψη της Παροχής 

Υ&ηρεσίας έως τις 8:00 &.µ. δεδοµένου ότι τα κτήρια θα &ρέ&ει να &αραδίδονται έτοιµα 

(καθαρά) µέχρι τις 8:00&.µ.  

               Οι ανθρω&οώρες α&ασχόλησης &ροϋ&ολογίζονται σε 22 ώρες ηµερησίως για το σύνολο 
των &ρος καθαρισµό χώρων και µέχρι την εγκατάσταση του Πανε&ιστηµίου στο κτήριο 7ης 
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Μαρτίου & κτήριο ∆΄ (ενδεικτικά &ροβλε&όµενη ηµεροµηνία 1/09/2012) ό&ου οι ανθρω&οώρες 
θα αυξηθούν κατά 21 ηµερησίως. 

 

 
∆ιευκρινήσεις ε7ί των ανωτέρω δικαιολογητικών: 

• Οι Ενώσεις και οι Κοινο&ραξίες &ροµηθευτών &ου υ&οβάλλουν κοινή &ροσφορά, µαζί µε 

την &ροσφορά &ρέ&ει να υ&οβάλλουν τα ανωτέρω, κατά &ερί&τωση, δικαιολογητικά για 

κάθε &ροµηθευτή &ου συµµετέχει στην ένωση ή κοινο&ραξία. 

• Σε &ερί&τωση &ου ο &ροσφέρων είναι νοµικό &ρόσω&ο τις &αρα&άνω υ&εύθυνες 

δηλώσεις υ&οβάλλουν 

o οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό &ρόσω&ο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

o ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό &ρόσω&ο είναι  

Α. Ε. 

o σε κάθε άλλη &ερί&τωση νοµικού &ροσώ&ου οι νόµιµοι εκ&ρόσω&οι του. 

• Σε &ερί&τωση &ου ο &ροσφέρων είναι συνεταιρισµός τις &αρα&άνω υ&εύθυνες δηλώσεις,  

υ&οβάλλονται α&ό τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

 

Α.2.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Μετά την αξιολόγηση των &ροσφορών, ο συµµετέχων στον ο&οίο &ρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, οφείλει να υ&οβάλει εντός &ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α&ό την κοινο&οίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδο&οίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση &αραλαβής ή σύµφωνα µε το άρθρο 14 

του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α΄290), σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 

ο&οία α&οσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία &ου &ροβλέ&εται α&ό το νόµο, ως 

εξής: 

Α.2.3.1 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο&οιητικό του οικείου Ε&ιµελητηρίου, µε το ο&οίο να &ιστο&οιείται η εγγραφή του 
υ&οψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό ε&άγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας 
αρχής, µε το/ην ο&οίο/α να &ιστο&οιείται η άσκηση του ε&αγγέλµατός του κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να 7αραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι της ε7ίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

2.  

Α&όσ&ασµα &οινικού µητρώου α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος 
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α&όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της ε&αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα &ου 
&ροβλέ&ονται στο άρθρο 43 &αρ. 1 του Π.∆ 60/2007 ή για κά&οιο α&ό τα αδικήµατα της 
υ&εξαίρεσης, της α&άτης, της εκβίασης, της &λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκο&ίας. Το α&όσ&ασµα αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου τριµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &τώχευση. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να 
έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο7οίησης. 

4.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία κήρυξης σε &τώχευση. Το 
&ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό 
την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

5.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό αναγκαστική διαχείριση. Το &ιστο&οιητικό 
αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την 
κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

6.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν 
α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

7.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &ρο&τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
&ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό 
την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης.. 

8.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε &ρο&τωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

9.  

Πιστο&οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α&ό τα ο&οία να 
&ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως &ρος τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και ε&ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

10.  
Πιστο&οιητικό αρµόδιας αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως &ρος τις φορολογικές υ&οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

 
 
Σε &ερί&τωση &ου ορισµένα α&ό τα &ιο &άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ&τουν 

στο σύνολό τους όλες τις &ιο &άνω &ερι&τώσεις, 7ρέ7ει ε&ί &οινή α&οκλεισµού να 

ανα&ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ&οψήφιου Αναδόχου ενώ&ιον συµβολαιογράφου, 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, στην ο&οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ&οβληθεί υ&οχρεωτικά 

εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Α.2.3.2 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο&οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υ&οψήφιου Αναδόχου 
&ερί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε&ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
ε&αγγελµατικό ή εµ&ορικό µητρώο, µε το ο&οίο να &ιστο&οιείται η άσκηση του 
ε&αγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί 
να 7αραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της ε7ίδοσης της σχετικής έγγραφης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ειδο7οίησης. 

2.  

Α&όσ&ασµα &οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου &ου εκδίδεται 
α&ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του &ροσώ&ου 
αυτού α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική α&όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
ε&αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα &ου &ροβλέ&ονται στο 
άρθρο 43 &αραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το α&όσ&ασµα αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός 
του τελευταίου τριµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

3.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &τώχευση ή ανάλογη κατάσταση &ου 
&ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

4.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία κήρυξης σε &τώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση &ου &ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

5.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση &ου &ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

6.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
ή ανάλογη κατάσταση &ου &ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό 
αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την 
κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

7.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &ρο&τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
&ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό 
την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

8.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε &ρο&τωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

9.  

Πιστο&οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α&ό τα ο&οία να 
&ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως &ρος τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και ε&ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

10.  
Πιστο&οιητικό αρµόδιας αρχής α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως &ρος τις φορολογικές υ&οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

 
 
Σε &ερί&τωση &ου στη χώρα του υ&οψήφιου Αναδόχου ορισµένα α&ό τα &ιο &άνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ&τουν στο σύνολό τους όλες τις &ιο &άνω &ερι&τώσεις, 

7ρέ7ει ε&ί &οινή α&οκλεισµού να ανα&ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ&οψήφιου 

Αναδόχου ή, στα κράτη ό&ου δεν &ροβλέ&εται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υ7εύθυνη ∆ήλωση του 

υ&οψήφιου Αναδόχου ενώ&ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
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ε&αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υ&οψήφιου Αναδόχου στην ο&οία θα βεβαιώνεται 

ότι στη συγκεκριµένη Χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ο υ&οψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ&οβληθεί 

υ&οχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο&οιητικό του οικείου Ε&ιµελητηρίου, µε το ο&οίο να &ιστο&οιείται η εγγραφή του 
υ&οψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό ε&άγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας 
αρχής µε το/ην ο&οίο/α να &ιστο&οιείται η άσκηση του ε&αγγέλµατός του κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να 7αραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι της ε7ίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

2.  

Α&όσ&ασµα &οινικού µητρώου α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 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 εκ&ρόσω&οι κάθε άλλου νοµικού &ροσώ&ου δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α&όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της ε&αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα &ου &ροβλέ&ονται στο 
άρθρο 43 &αραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το α&όσ&ασµα αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός 
του τελευταίου τριµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

3.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &τώχευση. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να 
έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο7οίησης. 

4.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία κήρυξης σε &τώχευση. Το 
&ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό 
την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

5.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό αναγκαστική διαχείριση. Το &ιστο&οιητικό 
αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την 
κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

6.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν 
α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

7.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

8.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &ρο&τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
&ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό 
την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης.. 

9.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε &ρο&τωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

10.  

Πιστο&οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α&ό τα ο&οία να 
&ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως &ρος τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και ε&ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

11.  
Πιστο&οιητικό αρµόδιας αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως &ρος τις φορολογικές υ&οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

 
Σε &ερί&τωση &ου ορισµένα α&ό τα &ιο &άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ&τουν 

στο σύνολό τους όλες τις &ιο &άνω &ερι&τώσεις, 7ρέ7ει ε&ί &οινή α&οκλεισµού να 

ανα&ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ&οψήφιου Αναδόχου ενώ&ιον συµβολαιογράφου, 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  στην ο&οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ&οβληθεί υ&οχρεωτικά 

εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα α&ό τα ο&οία &ροκύ&τει η σύσταση και η εκ&ροσώ&ηση του 
υ&οψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των &ροβλε&όµενων στον νόµο διατυ&ώσεων 
δηµοσιότητας για τη σύσταση του υ&οψήφιου Αναδόχου, την τρο&ο&οίηση του 
καταστατικού του και τον διορισµό των εκ&ροσώ&ων του. Τα έγγραφα αυτά θα 
υ&οβάλλονται σε ε&ίσηµα αντίγραφα. 

2.  

Α&όσ&ασµα &οινικού µητρώου α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει ότι ο &ρόεδρος του 
διοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α&όφαση 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε&αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα &ου &ροβλέ&ονται στο άρθρο 43 &αραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το α&όσ&ασµα 
αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου 7ριν α7ό την 
κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

3.  Βεβαίωση της ε&ο&τεύουσας αρχής, ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

4.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &τώχευση. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να 
έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο7οίησης. 

5.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία κήρυξης σε &τώχευση. Το 
&ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό 
την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

6.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό αναγκαστική διαχείριση. Το &ιστο&οιητικό 
αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την 
κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

7.  
Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

8.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

9.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &ρο&τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
&ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό 
την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης.. 

10.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε &ρο&τωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

11.  

Πιστο&οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α&ό τα ο&οία να 
&ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως &ρος τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και ε&ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

12.  
Πιστο&οιητικό αρµόδιας αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως &ρος τις φορολογικές υ&οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

 
Σε &ερί&τωση &ου ορισµένα α&ό τα &ιο &άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ&τουν 

στο σύνολό τους όλες τις &ιο &άνω &ερι&τώσεις, 7ρέ7ει ε&ί &οινή α&οκλεισµού να 

ανα&ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ&οψήφιου Αναδόχου ενώ&ιον συµβολαιογράφου, 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  στην ο&οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ&οβληθεί υ&οχρεωτικά 

εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.5  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο&οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υ&οψήφιου Αναδόχου 
&ερί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε&ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
ε&αγγελµατικό ή εµ&ορικό µητρώο, µε το ο&οίο να &ιστο&οιείται η άσκηση του 
ε&αγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί 
να 7αραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της ε7ίδοσης της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

2.  

Α&όσ&ασµα &οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου &ου εκδίδεται 
α&ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του &ροσώ&ου 
αυτού, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει ότι οι νόµιµοι εκ&ρόσω&οι ή διαχειριστές του 
νοµικού αυτού &ροσώ&ου δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α&όφαση 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε&αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα &ου &ροβλέ&ονται στο άρθρο 43 &αραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007.  Το 
α&όσ&ασµα ή το έγγραφο αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

3.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &τώχευση ή ανάλογη κατάσταση &ου 
&ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

4.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία κήρυξης σε &τώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση &ου &ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

5.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση &ου &ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

6.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
ή ανάλογη κατάσταση &ου &ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό 
αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την 
κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

7.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση &ου 
&ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

8.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό &ρο&τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή 
ανάλογη κατάσταση &ου &ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας του. Το &ιστο&οιητικό αυτό 
&ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 7ριν α7ό την κοινο7οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

9.  

Πιστο&οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει 
ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ&ό διαδικασία θέσης σε &ρο&τωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. ή ανάλογη κατάσταση &ου &ροβλέ&εται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το &ιστο&οιητικό αυτό &ρέ&ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου 
7ριν α7ό την κοινο7οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

10.  

Πιστο&οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α&ό τα ο&οία να 
&ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως &ρος τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και ε&ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο7οίησης. 

11.  
Πιστο&οιητικό αρµόδιας αρχής, α&ό το ο&οίο να &ροκύ&τει ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως &ρος τις φορολογικές υ&οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδο7οίησης. 

 

 
Σε &ερί&τωση &ου στη χώρα του υ&οψήφιου Αναδόχου ορισµένα α&ό τα &ιο &άνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ&τουν στο σύνολό τους όλες τις &ιο &άνω &ερι&τώσεις, 

7ρέ7ει ε&ί &οινή α&οκλεισµού να ανα&ληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υ&οψήφιου 
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Αναδόχου ή, στα κράτη ό&ου δεν &ροβλέ&εται Ένορκη Βεβαίωση, µε υ&εύθυνη δήλωση του 

υ&οψήφιου Αναδόχου ενώ&ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

ε&αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υ&οψήφιου Αναδόχου στην ο&οία θα βεβαιώνεται 

ότι στη συγκεκριµένη Χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ο υ&οψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ&οβληθεί 

υ&οχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.6 ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινο&ραξίας &ρέ&ει να κατατεθούν όλα τα 
∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την &ερί&τωση (ηµεδα&ό/ αλλοδα&ό φυσικό &ρόσω&ο, 
ηµεδα&ό/ αλλοδα&ό νοµικό &ρόσω&ο, συνεταιρισµός). 

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινο&ραξίας ό&ου : 

− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου &ου 
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινο&ραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υ&εύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης/ Κοινο&ραξίας (leader) 

− να ορίζεται κοινός εκ&ρόσω&ος της Ένωσης/ Κοινο&ραξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκ&ροσώ&ηση της Ένωσης / Κοινο&ραξίας 
και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Υ&εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου της υ&ογραφής, του 
αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινο&ραξίας α&ό το ο&οίο να 
&ροκύ&τει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινο&ραξία, και 
− στο ∆ιαγωνισµό. 

 

Α.2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Υ7οχρεώσεις σχετικά µε υ7οβολή ∆ικαιολογητικών  
 
∆ικαιολογητικά &ου εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υ&οχρεωτικά α&ό ε&ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
1. Για ηµεδα&ά νοµικά &ρόσω&α εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο, ο υ&οψήφιος Ανάδοχος θα 

υ&οβάλλει υ&εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο&οία ο νόµιµος εκ&ρόσω&ος του 
υ&οψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νοµικό &ρόσω&ο είναι εισηγµένο σε Ελληνικό ή 
αλλοδα&ό Χρηµατιστήριο.  

2. Για αλλοδα&ά νοµικά &ρόσω&α εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο ο υ&οψήφιος Ανάδοχος θα 
υ&οβάλλει υ&εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώ&ιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υ&οψήφιου Αναδόχου δεν &ροβλέ&εται ένορκη 
δήλωση, υ&εύθυνη δήλωση ενώ&ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου ε&αγγελµατικού οργανισµού στην ο&οία ο νόµιµος εκ&ρόσω&ος του υ&οψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νοµικό &ρόσω&ο είναι εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο καθώς και 
την κύρια έδρα του υ&οψηφίου Αναδόχου. 

3. Για ηµεδα&ές ανώνυµες εταιρείες τα &ιστο&οιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον 
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αφορά στην κοινή εκκαθάριση α&ό την αρµόδια Υ&ηρεσία της Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών της ο&οίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό ΑΕ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, ό&ως εκάστοτε 
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, ό&ως εκάστοτε ισχύει, α&ό 
το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας &ου τελεί υ&ό ειδική εκκαθάριση. 

4. Για ηµεδα&ές εταιρείες &εριορισµένης ευθύνης και &ροσω&ικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) το 
&ιστο&οιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται α&ό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας. 

Υ7οχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινο7ραξία 

1. Η Ένωση/ Κοινο&ραξία δεν υ&οχρεούται α&ό την Αναθέτουσα Αρχή να &εριβληθεί 
ιδιαίτερη νοµική µορφή &ροκειµένου να υ&οβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην &ερί&τωση &ου 
της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υ&οχρεωθεί α&ό την Αναθέτουσα Αρχή να 
&εριβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό &ου αυτό είναι αναγκαίο για την 
ικανο&οιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

2. Με την υ&οβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινο&ραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε &ερί&τωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ 
Κοινο&ραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι &λήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

3. Σε &ερί&τωση &ου εξαιτίας ανικανότητας για ο&οιοδή&οτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινο&ραξίας δεν µ&ορεί να αντα&οκριθεί στις υ&οχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ 
Κοινο&ραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µ&ορούν 
να εκ&ληρωθούν α&ό τα ενα&οµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινο&ραξίας, η Σύµβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να &αράγει όλα τα έννοµα α&οτελέσµατά της µε την 
ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκ&λήρωσης των συµβατικών όρων α&ό τα 
ενα&οµείναντα Μέλη θα εξετασθεί α&ό την Αναθέτουσα Αρχή η ο&οία και θα α&οφασίσει 
σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή α&οφασίσει ότι τα ενα&οµείναντα Μέλη δεν ε&αρκούν να 
εκ&ληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
µε &ροσόντα αντίστοιχα του Μέλους &ου αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. 
O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, &ρέ&ει να εγκριθεί α&ό την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

Α.2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Η Προσφορά του υ&οψήφιου Αναδόχου &ρέ&ει υ&οχρεωτικά και µε &οινή α&οκλεισµού να 

συνοδεύεται α&ό Εγγυητική Ε&ιστολή Συµµετοχής της ο&οίας το &οσό θα &ρέ&ει να καλύ&τει σε 

ευρώ (€) &οσοστό 5% της συνολικής &ροϋ&ολογισθείσας αξίας (συµ&εριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.). Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής ε&ιστολής συµµετοχής είναι έντεκα χιλιάδες 

τριακόσια 7ενήντα ευρώ (11.350,00 €).  

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις εγγυήσεις συµµετοχής: 

1. Οι Εγγυητικές Ε&ιστολές Συµµετοχής εκδίδονται α&ό αναγνωρισµένο τρα&εζικό ή &ιστωτικό 

ίδρυµα ή άλλο νοµικό &ρόσω&ο &ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος 

της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το 

δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µ&ορούν ε&ίσης να &ροέρχονται και α&ό τρα&εζικό ή &ιστωτικό 

ίδρυµα &ου λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή &ολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή 

χώρα &ου έχει υ&ογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το 

σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 



 27 

2. Εγγυητικές Ε&ιστολές Συµµετοχής &ου εκδίδονται σε ο&οιοδή&οτε κράτος α&ό τα &αρα&άνω 

εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υ&οχρεωτικά α&ό ε&ίσηµη µετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Ε&ιστολές Συµµετοχής θα &ρέ&ει να είναι συµ&ληρωµένες σύµφωνα µε το 

υ&όδειγµα του ΜΕΡΟΥΣ Γ, υ&όδειγµα ΕΕ1. 

4. Σε &ερί&τωση &ου ο υ&οψήφιος Ανάδοχος, στον ο&οίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να 

υ&ογράψει εµ&ροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει &ρο της υ&ογραφής της Σύµβασης 

Εγγυητική Ε&ιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Α.5.1, ή να 

εκ&ληρώσει εµ&ρόθεσµα ο&οιαδή&οτε άλλη υ&οχρέωσή του, &ου α&ορρέει α&ό τη συµµετοχή 

του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 118/2007, «Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου», ο&ότε η Εγγύηση Συµµετοχής κατα&ί&τει αυτοδικαίως υ&έρ της 

Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση σχετικής α&όφασης της Αναθέτουσας Αρχής.  

5. Η Εγγυητική Ε&ιστολή Συµµετοχής &ρέ&ει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα 

µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και ε&ιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα α&ό 

το ο&οίο εκδόθηκε, µε την κατάθεση α&ό τον διαγωνιζόµενο της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, 

στους δε Εγγυητικές Ε&ιστολής Συµµετοχής των λοι&ών υ&οψηφίων Αναδόχων 

ε&ιστρέφονται στα αντίστοιχα Πιστωτικά Ιδρύµατα, µέσα σε 7έντε (5) ηµέρες α&ό την 

ηµεροµηνία της οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, µε την 

&ροϋ&όθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή µέσα α&ό τον υ&οψήφιο Ανάδοχο 

&ου α&οκλείστηκε. 

6. Στην &ερί&τωση Ένωσης/ Κοινο&ραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής &εριλαµβάνει και όρο ότι 

αυτή καλύ&τει τις υ&οχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινο&ραξίας. 

Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Με την υ&οβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος α&οδέχεται 

ανε&ιφύλακτα τους όρους της &αρούσας ∆ιακήρυξης. Ε&ίσης, σε &ερί&τωση νοµικών &ροσώ&ων, 

θεωρείται ότι η υ&οβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί α&ό το 

αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού &ροσώ&ου. Οι ενδιαφερόµενοι υ&οβάλλουν την 

Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτο&ροσώ&ως ή µε ειδικά &ρος τούτο εξουσιοδοτηµένο 

εκ&ρόσω&ό τους, είτε α&οστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη ε&ιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδροµείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην &ερί&τωση της ταχυδροµικής α&οστολής, οι &ροσφορές &αραλαµβάνονται µε α&όδειξη, µε 

την α&αραίτητη όµως &ροϋ&όθεση ότι θα &εριέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την 
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&ροηγουµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ&οβολής τους.  

∆ε θα ληφθούν υ&όψη &ροσφορές &ου είτε υ&οβλήθηκαν µετά α&ό την καθορισµένη ηµεροµηνία 

και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµ&ρόθεσµη &αραλαβή της Προσφοράς ή 

για το &εριεχόµενο των φακέλων &ου τη συνοδεύουν.   

 

Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της &αρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές 

κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο &ου &ρέ&ει να &εριλαµβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην &αρούσα ∆ιακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος &εριέχει, ε&ί &οινή α&οκλεισµού, ε&ί µέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή:  

 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», στον ο&οίο το&οθετούνται όλα τα α&αιτούµενα 

κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία, ό&ως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 

Α.2.2 της &αρούσας διακήρυξης.  

 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον ο&οίο το&οθετούνται όλα τα α&αιτούµενα κατά το 

στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία, ό&ως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο Α.3.2.1 της 

&αρούσας διακήρυξης.  

Σε &ερί&τωση &ου τα τεχνικά στοιχεία της &ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, 

να το&οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοι&ές ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο ο&οίος θα &εριέχει τον &ίνακα του υ&οδείγµατος 

οικονοµικής &ροσφοράς (ΜΕΡΟΣ Γ.3) συµ&ληρωµένο, υ&ογεγραµµένο και σφραγισµένο α&ό τον 

υ&οψήφιο ανάδοχο. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υ&οβληθούν ως εξής : 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:  
- ένα (1) &ρωτότυ&ο ή  ε&ικυρωµένο, α&ό την αρµόδια Αρχή  

- ένα (1) φωτοαντίγραφο 

 
Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) &ρωτότυ&ο  

- ένα (1) φωτοαντίγραφο  
 
Οικονοµική Προσφορά:  
- ένα (1) &ρωτότυ&ο  

- ένα (1) φωτοαντίγραφο  
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- ένα (1) &λήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη ε&ανεγγράψιµο µέσο (CD)  
&ου θα &εριλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 
 
 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος &ρέ&ει να φέρει την ένδειξη:  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/2013 - 12/2015» 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2012 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΡΟ∆ΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2012  & ΩΡΑ 14:00 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Πρωτόκολλο της  Πανε&ιστηµιακής Μονάδας 

Ρόδου, Ταχ. ∆/νση: ∆ηµοκρατίας 1, Κτήριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος,  85100 Ρόδος 

 

 

Όλοι οι ε&ιµέρους φάκελοι (δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής &ροσφοράς) 

&ρέ&ει να αναγράφουν την ε&ωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υ&οψήφιου Αναδόχου, καθώς και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

Σε &ερί&τωση Ένωσης/Κοινο&ραξίας &ρέ&ει να αναγράφονται η &λήρης ε&ωνυµία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

όλων των µελών της. 

Α&αγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων &ου είναι δυνατόν να α&οσφραγιστούν και να 

ε&ανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι &ροσφορές υ&οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική 

Προσφορά έντυ&α, σχέδια και λοι&ά τεχνικά στοιχεία &ου µ&ορούν να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

Σε ένα α&ό τα αντίτυ&α &ου ορίζεται ως &ρωτότυ&ο και σε κάθε σελίδα του, &ρέ&ει να 

αναγράφεται, ε7ί 7οινή α7οκλεισµού,  ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται 

α&ό τον υ&οψήφιο Ανάδοχο. Το &εριεχόµενο του &ρωτοτύ&ου είναι ε&ικρατέστερο α&ό τα άλλα 

αντίτυ&α, σε &ερί&τωση ασυµφωνίας αυτών µε το &ρωτότυ&ο. 

Για την εύκολη σύγκριση των &ροσφορών &ρέ&ει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι α&αντήσεις σε όλες τις α&αιτήσεις της ∆ιακήρυξης &ρέ&ει να είναι σαφείς. ∆εν ε&ιτρέ&ονται 

ασαφείς α&αντήσεις της µορφής “ελήφθη υ&όψη”, συµφωνούµε και α&οδεχόµεθα, κλ&. 

Οι &ροσφορές &ρέ&ει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν &ρέ&ει να φέρουν ξυσίµατα, 

σβησίµατα, διαγραφές, &ροσθήκες κλ&. Εάν υ&άρχει στην Προσφορά ο&οιαδή&οτε διόρθωση, 
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&ρέ&ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α&ό τον υ&οψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι 

διορθώσεις θα &ρέ&ει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια 

Ε&ιτρο&ή &ροσυ&ογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει 

στο συντασσόµενο &ρακτικό, ώστε να α&οδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι &ροϋ&ήρχαν της 

ηµεροµηνίας α&οσφράγισης.  

Σε &ερί&τωση &ου στο &εριεχόµενο της Προσφοράς χρησιµο&οιούνται συντοµογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υ&οχρεωτικό για τον υ&οψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό &ίνακα την ε&εξήγησή τους. 

Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της &ροσφοράς, συµ&εριλαµβανοµένων των 

&ινάκων του εδεσµατολογίου και των εµ&ορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, 

τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.&.), &λην της οικονοµικής &ροσφοράς, θα φέρουν συνεχή αρίθµηση α&ό 

το &ρώτο έως το τελευταίο.  Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η &ροσφορά θα 

&ρέ&ει να συνοδεύεται α&ό ευρετήριο, στο ο&οίο θα αναγράφεται το &εριεχόµενο του κάθε 

εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση &ου φέρει κατά τα ανωτέρω (&.χ. τεχνικές &ροδιαγραφές: 

φύλλα 33-55). 

Σε &ερί&τωση συνυ&οβολής µε την &ροσφορά, στοιχείων και &ληροφοριών εµ&ιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστο&οίηση των ο&οίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά τους, τότε ο &ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει έ&' αυτών την ένδειξη «&ληροφορίες 

εµ&ιστευτικού χαρακτήρα».  Σε αντίθετη &ερί&τωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

&ληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της &ληροφορίας εµ&ιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά µόνον την &ροστασία του α&ορρήτου &ου καλύ&τει τεχνικά ή εµ&ορικά ζητήµατα της 

ε&ιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

Με την υ&οβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος είναι α&ολύτως 

ενήµερος α&ό κάθε &λευρά των το&ικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των &ηγών &ροέλευσης 

των &άσης φύσης υλικών, &ροϊόντων κλ&. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία &ου 

&εριλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

Αντι&ροσφορά ή τρο&ο&οίηση της Προσφοράς ή &ρόταση &ου κατά την κρίση της αρµόδιας 

Ε&ιτρο&ής εξοµοιώνεται µε αντι&ροσφορά είναι α&αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ&όψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ&οβολής των &ροσφορών δεν γίνεται α&οδεκτή αλλά 

α&ορρί&τεται ως α&αράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τρο&ο&οίηση ή α&όκρουση όρου της ∆ιακήρυξης 

ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται α&ό την αρµόδια Ε&ιτρο&ή και 

λαµβάνονται υ&όψη µόνο εκείνες &ου αναφέρονται στα σηµεία &ου ζητήθηκαν. Στην &ερί&τωση 

αυτή η &αροχή διευκρινίσεων είναι υ&οχρεωτική για τον υ&οψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 

αντι&ροσφορά.  
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Οι διευκρινίσεις των υ&οψηφίων Αναδόχων &ρέ&ει να δίνονται γρα&τά, εφόσον ζητηθούν, σε 

χρόνο &ου θα ορίζει η αρµόδια Ε&ιτρο&ή.  

 

Α.3.2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» &ου θα υ&οβάλει ο διαγωνιζόµενος &ρέ&ει να είναι 

σύµφωνη µε το ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - Παράρτηµα Ι- της &αρούσας διακήρυξης 

και θα &ρέ&ει να &εριέχει όλα τα α&αιτούµενα &αραστατικά – έγγραφα &ροκειµένου να 

αξιολογηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα Α.4. της &αρούσας διακήρυξης. 

Η Ε&ιτρο&ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης 

και εφόσον &αραστεί ανάγκη, µ&ορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συµ&ληρώσουν τις 

&αρα&άνω &ληροφορίες, δηλώσεις ή &ιστο&οιητικά ή να &αράσχουν σχετικές διευκρινίσεις. Στην 

&ερί&τωση αυτή  οι Προσφέροντες υ&οχρεούνται, να τα συµ&ληρώσουν ή να &αράσχουν τις 

σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες α&ό την ηµεροµηνία &ου θα τους 

ζητηθούν. 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» &ρέ&ει να &εριέχει: 

- τεκµηριωτικό υλικό για τις υ&ό ανάθεση υ&ηρεσίες καθαριότητας µε τον ίδιο τρό&ο, δοµή, 

τάξη και  αρίθµηση, &ου έχει συνταχθεί το Μέρος Β’ της ∆ιακήρυξης. Ιδιαίτερη &ροσοχή 

δίδεται στην αναλυτική τεκµηρίωση  της  µεθοδολογίας  υλο&οίησης της Παροχής 

Υ&ηρεσιών, την ο&οία &ροτίθεται να εφαρµόσει ο &ροσφέρων. 

- ο&οιοδή&οτε ε&ι&λέον στοιχείο τεκµηριώνει &ληρέστερα την Προσφορά του υ&οψήφιου 

Αναδόχου και α&αντά στις ε&ιµέρους α&αιτήσεις &ου τίθενται στην &αρούσα ∆ιακήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», &εριγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υ&οχρεώσεις ή ε&εξηγήσεις για τα ο&οία θα &ρέ&ει να δοθούν αντίστοιχες α&αντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» &ρέ&ει να έχει συµ&ληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», &ου σηµαίνει ότι η 

αντίστοιχη &ροδιαγραφή είναι υ&οχρεωτική για τον υ&οψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθµός 

&ου σηµαίνει υ&οχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της &ροδιαγραφής και α&αιτεί 

συµµόρφωση, θεωρούµενα ως α&αράβατοι όροι σύµφωνα µε την &αρούσα διακήρυξη. 

Προσφορές &ου δεν καλύ&τουν &λήρως α&αράβατους όρους α&ορρί&τονται ως 

α&αράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η α&άντηση του Αναδόχου &ου έχει τη µορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη &ροδιαγραφή &ληρούται ή όχι α&ό την Προσφορά ή ένα 
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αριθµητικό µέγεθος &ου δηλώνει την &οσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά. Α&λή κατάφαση ή ε&εξήγηση δεν α&οτελεί α&όδειξη &λήρωσης της 

&ροδιαγραφής και η αρµόδια Ε&ιτρο&ή έχει την υ&οχρέωση ελέγχου και ε&ιβεβαίωσης της 

&λήρωσης της α&αίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής &αρα&οµ&ή σε Ενότητα της 

Τεχνικής Προσφοράς, η  ο&οία θα &εριλαµβάνει αναλυτικές τεχνικές &εριγραφές του 

εξο&λισµού, του τρό&ου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας  

ανά&τυξης κλ&., &ου κατά την κρίση του υ&οψηφίου Αναδόχου, τεκµηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης.  Είναι ιδιαίτερα ε&ιθυµητή η &λήρης συµ&λήρωση 

των &αρα&οµ&ών, οι ο&οίες &ρέ&ει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες.  

 

Τονίζεται ότι είναι υ&οχρεωτική η α&άντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η &αροχή όλων των &ληροφοριών &ου ζητούνται.  

Η αρµόδια Ε&ιτρο&ή θα αξιολογήσει τα &αρεχόµενα α&ό τους υ&οψήφιους Αναδόχους στοιχεία 

κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

Σε &ερί&τωση &ου δεν έχει α&αντηθεί ο&οιοσδή&οτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 

τότε η α&άντηση θεωρείται αρνητική. 

Ε7ι7λέον, ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (τα ο7οία θα 7ρέ7ει να συµ7εριληφθούν στο Φάκελο Τεχνική 

Προσφορά): 

1. Τεχνική &εριγραφή της διαδικασίας µε την ο&οία σκο&εύει ο υ&οψήφιος να εκτελέσει τις 

ζητούµενες υ&ηρεσίες. Ποιοτικά και &εριβαλλοντικά χαρακτηριστικά ό&ως &ροκύ&τουν 

α&ό την τεχνική &εριγραφή του έργου. Ο υ&οψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει 

ε&ίσηµα &ιστο&οιητικά &ου &ροβλέ&ονται α&ό το Π.∆. 60/2007 άρθρο 47 & 48 &.χ. ISO, 

EMAS σε &ρωτότυ&α ή ε&ικυρωµένα αντίγραφα και µεταφρασµένα στην Ελληνική 

γλώσσα. 

2. Αναλυτική &εριγραφή των µηχανικών µέσων &ου θα χρησιµο&οιεί (χλοοκο&τικά, 

µηχάνηµα υδροβολής, µηχανή καθαρισµού µοκετών, µηχάνηµα καθαρισµού διαδρόµων 

κλ&) 

3. Κατάλογος των τυχόν &ρόσθετων εργασιών &ου &ροτείνει ο υ&οψήφιος, &έρα αυτών 

&ου αναφέρονται στην &αρούσα διακήρυξη. 

4. Ο υ&οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε την τεχνική &ροσφορά του τον 

ακόλουθο &ίνακα µε έργα του ∆ηµοσίου µε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης &ου έχει 

εκτελέσει ή εκτελεί µε αντικείµενο συναφές στην &αρούσα διακήρυξη. Σε &ερί&τωση 

κοινο&ραξίας/ένωσης το &ίνακας θα κατατεθεί για κάθε µέλος χωριστά: 
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Α/Α Πελάτης 
(Ε&ωνυµία-
∆ιεύθυνση-

τηλέφωνο--Fax) 

Σύντοµη 
Περιγραφή 
Έργου 

∆ιάρκεια 
Εκτέλεσης 
Έργου 

Τό&ος 
Παροχής 
Υ&ηρεσιών 

Προϋ&ο-
λογισµός 

Αρ. Πρωτ. 
Βεβαίωσης 
Καλής 

Εκτέλεσης 

       

       

       

 

5. Περιγραφή του τρό&ου µε τον ο&οίο &ροτίθεται ο υ&οψήφιος να εξασφαλίσει τη συνεχή 

διατήρηση του α&αιτούµενου ε&ι&έδου καθαριότητας.  

6. Τεκµηρίωση της δυνατότητας ε&αρκούς τεχνικής υ&οστήριξης του έργου ώστε να 

αντα&οκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες καθαρισµού στα &λαίσια των λειτουργικών 

αναγκών του Πανε&ιστηµίου (&.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, ηµερίδων κ.λ.&.).  

7. Υ&εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, ό&ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της 

υ&ογραφής, στην ο&οία θα αναφέρεται ότι ο υ&οψήφιος Ανάδοχος: 

� θα τηρεί όλους του σχετικούς για την εργασία (εργατική νοµοθεσία), τις αµοιβές, 

ωράρια εργασίας, κοινωνικές &αροχές, α&οζηµιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια 

εργαζοµένων κλ&. 

� θα εκ&ληρώνει όλες τις υ&οχρεώσεις του α&έναντι στο ∆ηµόσιο, στους 

ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

� θα συµµορφώνεται σε υ&οδείξεις του Πανε&ιστηµίου σχετικά µε το &ροσω&ικό 

&ου χρησιµο&οιεί και τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των 

εργαζοµένων και να είναι α&οκλειστικά και µόνος υ&εύθυνος &οινικά και αστικά για 

κάθε ατύχηµα &ου τυχόν θα &ροέκυ&τε στο &ροσω&ικό του. 

� θα αναλαµβάνει κάθε ευθύνη η ο&οία &ροκύ&τει α&ό αµέλεια ή &ληµµελή 

εκτέλεση του έργου &ου έχει αναλάβει.  

� θα ε&ιβαρύνεται µε τα έξοδα των υλικών καθαριότητας εκτός των 

κρεµοσά&ουνων και των χαρτιών υγείας, τα ο&οία θα χορηγούνται α&ό το 

Πανε&ιστήµιο. 

� δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε&αγγελµατικής 

του δραστηριότητας. 

8. Αναλυτική κατάσταση των &ροτεινοµένων υλικών καθαρισµού &ου &ροτίθεται να 

χρησιµο&οιήσει στα &λαίσια εκτέλεσης της σύµβασης, µε λε&τοµερή ανάλυση των 

χαρακτηριστικών τους. 

 
O φάκελος της τεχνικής �ροσφοράς -µε �οινή α�όρριψης της �ροσφοράς- δεν �ρέ�ει να 

�εριέχει κανένα οικονοµικό στοιχείο.  
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Α.3.2.2   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον ο&οίο θα υ&οβάλει ο υ&οψήφιος Ανάδοχος 

&ρέ&ει να &εριέχει: 

1. συµ&ληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (σύµφωνα µε το υ&όδειγµα 

ΜΕΡΟΣ Β - Παράρτηµα ΙΙ της ∆ιακήρυξης). Οι &ροσφορές θα &ρέ&ει να αναγράφονται 

χωριστά για κάθε οµάδα κτηρίων, ό&ως &εριγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της &αρούσας 

∆ιακήρυξης. Σε αντίθετη &ερί&τωση η &ροσφορά θα κρίνεται α7αράδεκτη και θα 

α7ορρί7τεται. 

Στον &ίνακα οικονοµικής &ροσφοράς θα &ρέ&ει να εµφανίζεται το κόστος των 

&ροσφεροµένων υ&ηρεσιών, καθώς και το συνολικό κόστος της &ροσφοράς. Προϊόντα ή 

υ&ηρεσίες για τα ο&οία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι &αρέχονται χωρίς χρέωση. 

Σε καµιά &ερί&τωση δεν &ρέ&ει η &ροσφορά να &εριλαµβάνει ασάφειες ως &ρος το 

κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.&. Ο  &ίνακας οικονοµικής &ροσφοράς θα εµφανίζει την τελική 

τιµή της &ροσφερόµενης υ&ηρεσίας µετά α&ό &ιθανές εκ&τώσεις. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα 

λαµβάνεται υ&όψη για τη σύγκριση των &ροσφορών. Οι διαγωνιζόµενοι υ&οχρεούνται 

να &αραδώσουν τους συµ&ληρωµένους &ίνακες της οικονοµικής &ροσφοράς και σε 

ηλεκτρονικό α&οθηκευτικό µέσο (CD, DVD ή άλλο) σε µορφή Microsoft Excel, το ο&οίο 

θα εµ&εριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής &ροσφοράς.  

Σε &ερί&τωση ύ&αρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύ&ων της οικονοµικής &ροσφοράς ή 

των &ινάκων της οικονοµικής &ροσφοράς, &ου θα υ&οβληθούν στο ηλεκτρονικό 

α&οθηκευτικό µέσο µε εκείνους της οικονοµικής &ροσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα 

στο έγγραφο αντίτυ&ο της &ροσφοράς. 

 
2. Υ&εύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ό&ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της 

υ&ογραφής, για το ότι η &ροσφορά του ισχύει και τον δεσµεύει για εκατόν ογδόντα (180) 

ηµέρες α&ό την ε&οµένη ηµέρα της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

Προσφορά �ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του �ροαναφεροµένου α�ορρί�τεται ως 

α�αράδεκτη. 

 

Α.3.2.3   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ&οψήφιους Αναδόχους για εκατόν ογδόντα (180) 

ηµέρες α&ό την ε&όµενη ηµέρα της ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορά &ου ορίζει 

µικρότερο χρόνο ισχύος α&ορρί&τεται ως α&αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ&ορεί να 

&αραταθεί, εφόσον ζητηθεί α&ό την Αναθέτουσα Αρχή &ριν α&ό τη λήξη της, για διάστηµα ίσο 
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των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µ&ορεί να γίνει και µετά τη 

λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το α&οδεχτεί.  

Ο υ&οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να α&οσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την 

κατάθεσή της.  Σε &ερί&τωση &ου η Προσφορά ή µέρος της α&οσυρθεί, ο υ&οψήφιος Ανάδοχος 

υ&όκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκ&τωση και α&ώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

- κατά&τωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύ&ωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

Α.3.2.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και α&ορρί&τονται ως α&αράδεκτες. Εάν 

υ&οβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υ&όψη. Ο υ&οψήφιος Ανάδοχος, ο 

ο&οίος θα υ&οβάλλει τέτοιας φύσης &ροτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία &ερί&τωση να 

διαµαρτυρηθεί ή να ε&ικαλεστεί λόγους &ροσφυγής κατά της α&όρριψης των &ροτάσεων αυτών. 

Η &ροσφορά &ροαιρετικών &ροϊόντων ή υ&ηρεσιών τα ο&οία δεν είναι α&αραίτητα για την 

ικανο&οίηση των α&αιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν α&οκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, 

τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι &ρόκειται &ερί 

&ροσφοράς &ροαιρετικών &ροϊόντων ή υ&ηρεσιών. 

 

Α.3.2.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
 
Οι τιµές των Προσφορών &ου αφορούν σε ο&οιοδή&οτε &ροσφερόµενο είδος ή υ&ηρεσία θα 

εκφράζονται σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Στις τιµές θα 

&εριλαµβάνονται οι τυχόν υ&έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε&ιβάρυνση, εκτός α&ό τον 

ΦΠΑ.  Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο υ&οψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το &οσό µε το 

ο&οίο θα ε&ιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε &ερί&τωση &ου αναφέρεται 

εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται α&ό την αρµόδια Ε&ιτρο&ή.  

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των &ροσφορών. 

Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, µ&ορεί να γίνεται µε δύο ή και &ερισσότερα δεκαδικά ψηφία 

(άνευ ορίου), εφόσον χρησιµο&οιείται σε ενδιάµεσους υ&ολογισµούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλο&οιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, &ρος τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

µεγαλύτερο του &έντε και &ρος τα κάτω εάν είναι µικρότερο του &έντε.  Σε &ερί&τωση λογιστικής 

ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υ&ερισχύει η τιµή &ου κρίνεται 

συµφερότερη για την Αναθέτουσα Αρχή.  Προσφορά &ου δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε 

συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος α&ορρί&τεται ως α&αράδεκτη.  
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Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υ&οψήφιοι Ανάδοχοι είναι υ&οχρεωµένοι να 

συµ&ληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύµφωνα µε το υ&όδειγµα-

Μέρος Β - Παράρτηµα ΙΙ). Οι τιµές των &ροσφορών δεν υ&όκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Προσφοράς. Σε &ερί&τωση &ου ζητηθεί &αράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υ&οψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστο&οίηση της συγκατάθεσής τους για την 

&αράταση αυτή, να υ&οβάλλουν νέους &ίνακες τιµών ή να τους τρο&ο&οιήσουν. 

 

Α.4 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Α.4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Α.4.1.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η α&οσφράγιση των &ροσφορών γίνεται δηµόσια α&ό την αρµόδια Ε&ιτρο&ή την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των &ροσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο 

Πανε&ιστήµιο Αιγαίου &αρουσία των &ροσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

εκ&ροσώ&ων τους. 

Οι &ροσφορές κατά την &αραλαβή τους α&ό την αρµόδια Ε&ιτρο&ή &ρωτοκολλούνται και σε 

κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός &ρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρµόδια Ε&ιτρο&ή &ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α&οσφράγισης των &ροσφορών 

την ηµεροµηνία και ώρα &ου ορίζεται στην &αρούσα διακήρυξη. 

Η α&οσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

� α&οσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος &ροσφοράς καθώς και ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α&ό το &αρα&άνω 

όργανο όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανά φύλλο.  

Σε &ερί&τωση &ου κατά το στάδιο της διαδικασίας (α&οσφράγιση κυρίων φακέλων και 

φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής) α&ορριφθεί κά&οιος α&ό τους συµµετέχοντες, 

τότε η Ε&ιτρο&ή συντάσσει σχετικό &ρακτικό και εισηγείται ανάλογα στο Πρυτανικό 

Συµβούλιο και η διαδικασία του ε&όµενου σταδίου (α&οσφράγιση/έλεγχος/αξιολόγηση 

τεχνικών &ροσφορών) &ραγµατο&οιείται µετά την α&όφαση του Πρυτανικού 

Συµβουλίου σε µέρα και ώρα &ου θα οριστεί. 
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Σε &ερί&τωση &ου όλοι οι συµµετέχοντες κρίνονται α&οδεκτοί κατά το 1ο στάδιο τότε η 

Ε&ιτρο&ή δύναται να συνεχίσει την ίδια µέρα στο στάδιο της διαδικασίας 

α&οσφράγισης/έλεγχος/αξιολόγησης τεχνικών &ροσφορών.  

� α&οσφραγίζεται ο  φάκελος της τεχνικής &ροσφοράς, µονογράφονται δε και 

σφραγίζονται α&ό το &αρα&άνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της 

τεχνικής &ροσφοράς ανά φύλλο.  

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών &ροσφορών η Ε&ιτρο&ή συντάσσει σχετικό &ρακτικό 

και εισηγείται ανάλογα στο Πρυτανικό Συµβούλιο. 

 

Μετά την &αρα&άνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 

σφραγισµένους φακέλους &ου &εριέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των &ροσφορών, &αραδίδεται 

µε α&όδειξη σε υ&άλληλο της Υ&ηρεσίας &ου διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι 

φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των &ροσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοι&ών στοιχείων αυτών, ε&αναφέρονται για όσες &ροσφορές κρίθηκαν α&οδεκτές µε α&όφαση 

του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο &αρα&άνω αρµόδιο όργανο, για την 

α&οσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα &ου θα ορίσει η αρµόδια Ε&ιτρο&ή και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες &ροσφορές δεν κρίθηκαν 

α&οδεκτές δεν α&οσφραγίζονται, αλλά ε&ιστρέφονται. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα 

&αρα&άνω, να &αρευρίσκονται στη διαδικασία α&οσφράγισης των &ροσφορών, λαµβάνουν 

γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, καθώς ε&ίσης και των τιµών &ου &ροσφέρθηκαν. 

 

Μετά την αξιολόγηση των &ροσφορών η Ε&ιτρο&ή συντάσσει σχετικό &ρακτικό και εισηγείται 

ανάλογα στο Πρυτανικό Συµβούλιο. Στην συνέχεια και µετά την έγκριση του &ρακτικού α&ό το 

Π.Σ., η Ε&ιτρο&ή &ροβαίνει στην α&οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, αυτού στον 

ο&οίο &ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η ο&οία &ραγµατο&οιείται  την ηµεροµηνία και ώρα 

&ου ορίζει η Ε&ιτρο&ή.  Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα &αρα&άνω, να &αρευρίσκονται στη 

διαδικασία α&οσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών &ου κατατέθηκαν. 

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, &ροσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο ο&οίος 

&αραδίδεται εµ&ρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο &αραλαβής και α&οσφράγισης των &ροσφορών. 

Μετά την α&οσφράγιση των &ροσφορών, η Ε&ιτρο&ή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την 

&ληρότητα των δικαιολογητικών &ου έχουν υ&οβληθεί και καταγράφει τα α&οτελέσµατα του 

ελέγχου σε Πρακτικό της. Σε &ερί&τωση &ου κατά τη διαδικασία του ελέγχου &ροκύψει η ανάγκη 

α&όρριψης &ροσφοράς &ου δεν καλύ&τουν τις α&αιτούµενες α&ό την ∆ιακήρυξη &ροϋ&οθέσεις, η 

Ε&ιτρο&ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό &ρακτικό, στο ο&οίο τεκµηριώνει τους 
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λόγους της α&όρριψης και το ο&οίο, µαζί µε την α&ορριφθείσα &ροσφορά, διαβιβάζει στην 

Υ&ηρεσία ∆ιενέργειας για την έκδοση των α&αιτούµενων α&οφάσεων α&όρριψης α&ό το 

Πρυτανικό Συµβούλιο. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Ε&ιτρο&ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

θα διαβιβάσει στην Υ&ηρεσία ∆ιενέργειας το/ά &ρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής 

α&όφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών α&ό το Πρυτανικό Συµβούλιο. Η 

Αναθέτουσα Αρχή κοινο&οιεί τα α&οτελέσµατα της α&όφασής της στους υ&οψήφιους 

Ανάδοχους. 

 

Α.4.1.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών &ροσφορών γίνεται µόνο για όσους &ροσφέροντες 

έγιναν α&οδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει των δικαιολογητικών συµµετοχής τους. Οι φάκελοι των 

τεχνικών και οικονοµικών &ροσφορών, για όσες &ροσφορές δεν κρίθηκαν α&οδεκτές κατά το 

&ροηγούµενο στάδιο ε&ιστρέφονται α&ό την Υ&ηρεσία ∆ιενέργειας στους Προσφέροντες. 

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Ε&ιτρο&ή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την 

&αρακάτω &εριγραφόµενη διαδικασία: 

 

α. Θα ελέγξει το &εριεχόµενο των τεχνικών &ροσφορών των υ&οψηφίων &ου έγιναν α&οδεκτοί 

στο διαγωνισµό βάσει των δικαιολογητικών, &ροκειµένου να δια&ιστώσει εάν ικανο&οιούν 

τους όρους της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό &ρακτικό της, τυχόν &ροσφορές 

&ου χαρακτηρίζει α&ορρι&τέες, αναλύοντας, για κάθε µία α&ό αυτές, τους ακριβείς λόγους 

α&όρριψης.   

Εφόσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υ&άρχουν τέτοιες α&ορρι&τέες &ροσφορές, η 

Ε&ιτρο&ή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το &ρακτικό α&όρριψης στην Υ&ηρεσία ∆ιενέργειας, 

για την έκδοση των σχετικών α&οφάσεων α&όρριψης α&ό το Πρυτανικό Συµβούλιο. 

 

β. Θα &ροχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των α&οδεκτών &ροσφορών, σύµφωνα 

µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης της ∆ιακήρυξης. 

 

γ.  Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, θα διαβιβάσει στην Υ&ηρεσία ∆ιενέργειας το/α 

&ρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής α&όφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής 

αξιολόγησης α&ό το Πρυτανικό Συµβούλιο. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινο&οιεί τα 

α&οτελέσµατα της α&όφασής της στους &ροσφέροντες, οι ο&οίοι δεν έχουν α&οκλειστεί στο 

&αρόν στάδιο. 
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Η Βαθµολόγηση των τεχνικών &ροσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τον &ίνακα κριτηρίων 

αξιολόγησης και συντελεστών, ό&ως αυτοί &ροσδιορίζονται στη συνέχεια: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

 

ΟΜΑ∆Α Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) 

Α.1 

Συµφωνία των προσφεροµένων υπηρεσιών µε τις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. πρόσθετες 

εργασίες που, εκτός διακήρυξης, προτείνονται από τον ανάδοχο) ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

50 % 

Α.2 
∆ιαθέσιµος πρόσθετος εξειδικευµένος εξοπλισµός καθαρισµού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

∆ικαιολογητικά 
10% 

Α.3 

Ποιοτικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως προκύπτουν από την τεχνική περιγραφή 

του έργου. Η υποβολή πιστοποιητικών συµµόρφωσης π.χ. ISO, EMAS θα αξιολογηθεί 

επιπλέον 

10 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 70 % 

ΟΜΑ∆Α Β΄: ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) 

Β.1 
Τεκµηρίωση της δυνατότητας επαρκούς υποστήριξης του έργου σε έκτακτες ανάγκες 

καθαρισµού πλέον των όρων του Παραρτήµατος Ι & σύµφωνα µε τις Ειδικές Επισηµάνσεις 
                15 % 

Β.2 Εµπειρία/συνέπεια του υποψηφίου σε υπηρεσίες του δηµοσίου 15% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄                30 % 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           100% 

 

Η βαθµολογία των ε&ί µέρους στοιχείων των &ροσφορών είναι 100 για τις &ερι&τώσεις &ου 

καλύ&τονται ακριβώς οι τεχνικές &ροδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 

βαθµούς για τις &ερι&τώσεις &ου υ&ερκαλύ&τονται οι τεχνικές &ροδιαγραφές.  

 

Η συνολική σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής &ροσφοράς κάθε συµµετέχοντος 

διαµορφώνεται ως εξής:  Η σταθµισµένη βαθµολογία (Βi) του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο 

του ε&ί µέρους συντελεστή βαρύτητας (σi) του κριτηρίου ε&ί τη βαθµολογία του (βi). Η συνολική 

βαθµολογία της κάθε &ροσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

 

Α.4.1.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι οικονοµικές &ροσφορές θα α&οσφραγισθούν µετά την έκδοση της α&όφασης έγκρισης της 
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διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης α&ό την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ηµεροµηνία ο τό&ος και η ώρα &ου θα α&οσφραγισθούν οι οικονοµικές &ροσφορές θα 

γνωστο&οιηθεί, µε σχετική ανακοίνωση της Ε&ιτρο&ής, &ου θα σταλεί µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο ή έγγραφο  στους Προσφέροντες των ο&οίων οι &ροσφορές κρίθηκαν α&οδεκτές και 

βαθµολογήθηκαν τεχνικά, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες &ριν την ηµεροµηνία της α&οσφράγισης. 

Η α&οσφράγιση των οικονοµικών &ροσφορών θα &ραγµατο&οιηθεί στο χώρο διενέργειας, την 

ηµεροµηνία και ώρα &ου θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Ε&ιτρο&ής ∆ιαγωνισµού, 

ενώ&ιον των τυχόν &αρισταµένων εκ&ροσώ&ων των υ&οψηφίων αναδόχων. 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Ε&ιτρο&ή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την 

&αρακάτω &εριγραφόµενη διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το &εριεχόµενο των οικονοµικών &ροσφορών &ροκειµένου να δια&ιστώσει τον 

βαθµό στον ο&οίο αντα&οκρίνονται στις α&αιτήσεις της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε 

σχετικό &ρακτικό της, τυχόν &ροσφορές &ου χαρακτηρίζει α&ορρι&τέες, αναλύοντας, για 

κάθε µία α&ό αυτές, τους ακριβείς λόγους α&όρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της 

διαδικασίας, υ&άρχουν τέτοιες, α&ορρι&τέες &ροσφορές, η Ε&ιτρο&ή ∆ιαγωνισµού θα 

διαβιβάσει το &ρακτικό α&όρριψης στην Υ&ηρεσία ∆ιενέργειας, για την έκδοση των σχετικών 

α&οφάσεων α&όρριψης α&ό το Πρυτανικό Συµβούλιο. 

β. Θα &ροχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονοµικών &ροσφορών, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες αξιολόγησης της ∆ιακήρυξης. 

 

Η κατάταξη των &ροσφορών για την τελική ε&ιλογή της &λέον συµφέρουσας &ροσφοράς θα 

&ραγµατο&οιηθεί µε βάση τον ακόλουθο τύ&ο : 

               Προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 

Λ = ------------------------------------------------------------------- 

     Σταθµισµένη Βαθµολογία 

 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υ&όψη η Τιµή &ροσφοράς µε κρατήσεις 

χωρίς ΦΠΑ. 

Ε&ικρατέστερη είναι η &ροσφορά µε το µικρότερο λόγο Λ. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Ε&ιτρο&ή ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις 

&ροσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα. Η Ε&ιτρο&ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει στην 

Υ&ηρεσία ∆ιενέργειας το/α &ρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής α&όφασης έγκρισης της 

τελικής αξιολόγησης και ανάδειξης του &ροµηθευτή ο ο&οίος &ροσέφερε την &λέον συµφέρουσα 

α&ό τεχνοοικονοµική ά&οψη &ροσφορά, α&ό το Πρυτανικό Συµβούλιο. Η Αναθέτουσα Αρχή 

κοινο&οιεί τα α&οτελέσµατα της α&όφασής της στους &ροσφέροντες, οι ο&οίοι δεν έχουν 

α&οκλειστεί στο &αρόν στάδιο. 
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Στη συνέχεια, η Ε&ιτρο&ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού &ροσκαλεί µε έγγραφό της τον &ροµηθευτή, 

ο ο&οίος &ροσφέρει την &λέον συµφέρουσα &ροσφορά, να &ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης &ου  &ροβλέ&ονται στο άρθρο Α.2.3 του &αρόντος.  

Η ηµεροµηνία ο τό&ος και η ώρα &ου θα α&οσφραγισθούν τα δικαιολογητικά αυτά θα 

γνωστο&οιηθεί, µε σχετική ανακοίνωση της Ε&ιτρο&ής, &ου θα σταλεί µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο ή έγγραφο στους Προσφέροντες των ο&οίων οι &ροσφορές κρίθηκαν συνολικά 

α&οδεκτές, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες &ριν την ηµεροµηνία της α&οσφράγισης. 

 Όταν ο &ροµηθευτής ο ο&οίος &ροσφέρει την &λέον συµφέρουσα α&ό τεχνοοικονοµική ά&οψη 

&ροσφορά δεν &ροσκοµίζει, ένα ή &ερισσότερα α&ό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά &ου 

&ροβλέ&ονται στο άρθρο Α.2.3 του &αρόντος, η κατακύρωση γίνεται στον &ροµηθευτή &ου 

&ροσφέρει την αµέσως ε&όµενη &λέον συµφέρουσα α&ό τεχνοοικονοµική ά&οψη &ροσφορά. Η 

διαδικασία &ου ακολουθείται είναι ό&ως &εριγράφεται ανωτέρω. Σε &ερί&τωση &ου και αυτός 

δεν &ροσκοµίζει ένα ή &ερισσότερα α&ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα ο&οία α&αιτούνται 

κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον &ροµηθευτή µε την αµέσως ε&όµενη &λέον 

συµφέρουσα α&ό τεχνοοικονοµική ά&οψη &ροσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας α&ό τους 

&ροµηθευτές δεν &ροσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις &ροϋ&οθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή &ερισσότερα α&ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα ο&οία α&αιτούνται α&ό 

αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις &ερι&τώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υ&οβάλλει ψευδή ή ανακριβή υ&εύθυνη δήλωση του 

άρθρου Α.2.2 της &αρούσας ή ο υ&όχρεος &ρος τούτο &ροσφέρων δεν &ροσκοµίσει εγκαίρως και 

&ροσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η &ερισσότερα α&ό τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του άρθρου Α.2.3, κατα&ί&τει υ&έρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του 

&ροσωρινού αναδόχου.  

 

Α.4.2   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

� Προσφορές &ου &αρουσιάζουν, κατά την κρίση της Ε&ιτρο&ής, α&οκλίσεις α&ό τους 

όρους και τις &ροδιαγραφές της διακήρυξης α&ορρί&τονται ως α&αράδεκτες.  

� Α&οκλίσεις α&ό τους όρους της διακήρυξης ή α&ό σηµεία των τεχνικών &ροδιαγραφών 

&ου χαρακτηρίζονται α&ό την &αρούσα ως α&αράβατοι όροι είναι ο&ωσδή&οτε 

ουσιώδεις και συνε&άγονται την α&όρριψη των &ροσφορών. 

� Προσφορά &ου ορίζει µικρότερο α&ό το ζητούµενο χρόνο ισχύος α&ορρί&τεται ως 

α&αράδεκτη. 

� Προσφορά &ου είναι αόριστη και ανε&ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ&ό αίρεση, 

α&ορρί&τεται ως α&αράδεκτη.  
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� Οι α&αντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης &ρέ&ει να είναι σαφείς. ∆εν 

ε&ιτρέ&ονται ασαφείς α&αντήσεις της µορφής “ελήφθη υ&όψη” ή γενικόλογες 

α&αντήσεις χωρίς τεχνική κλ& τεκµηρίωση. Παρα&οµ&ές σε τεχνικά έντυ&α ή εκδόσεις 

των κατασκευαστικών οίκων ε&ιτρέ&ονται εφόσον &ροσαρτώνται στην &ροσφορά και 

εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός &αραγράφου και σελίδας. Κατά την κρίση της 

Ε&ιτρο&ής, &ροσφορά µε γενικές και ασαφείς α&αντήσεις θα α&οκλείεται α&ό &εραιτέρω 

αξιολόγηση  

� Προσφορά στην ο&οία δια&ιστωθεί α&όκλιση µεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και 

οικονοµικής &ροσφοράς, α&ορρί&τεται ως α&αράδεκτη.  

� Εφόσον α&ό την &ροσφορά δεν &ροκύ&τει µε σαφήνεια η &ροσφερόµενη τιµή, η 

&ροσφορά α&ορρί&τεται ως α&αράδεκτη. 

� Ε&ίσης α&ορρί&τεται η Προσφορά &ου το συνολικό της τίµηµα υ&ερβαίνει τον 

&ροϋ&ολογισµό του Έργου. 

� Η Αναθέτουσα αρχή ε&ιφυλάσσεται του δικαιώµατος να α&ορρίψει ανεξάρτητα α&ό το 

στάδιο &ου βρίσκεται ο διαγωνισµός, &ροσφορά διαγωνιζοµένου ο ο&οίος α&οδεικνύεται 

αναξιό&ιστος. 

� Οι &ροσφορές θα &ρέ&ει να αναγράφονται χωριστά για κάθε οµάδα χώρων &ρος 

καθαρισµό, ό&ως &εριγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β, Παράρτηµα ΙΙ της &αρούσας ∆ιακήρυξης. 

Σε αντίθετη &ερί&τωση η &ροσφορά θα κρίνεται α7αράδεκτη και θα α7ορρί7τεται. 

 

Α.4.3  ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Σύµφωνα µε το ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) άρθρο 4 &αράγραφος 6, δεν εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας &ου &ροβλέ&ουν την άσκηση διοικητικών &ροσφυγών 

(ενστάσεων) κατά εκτελεστών &ράξεων ή &αραλείψεων.  Κατά συνέ&εια στον &αρόντα 

διαγωνισµό και µε την υ&ογραφή της σύµβασης δεν είναι δυνατή α&ό τους ενδιαφερόµενους η 

άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π∆ 118/2007. 

Προδικαστική &ροσφυγή υ&οβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή και α&οτελεί όρο του &αραδεκτού 

για την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων ενώ&ιον του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, χωρίς 

την άσκηση της ο&οίας η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων κρίνεται α&αράδεκτη. Η Αναθέτουσα 

Αρχή υ&οχρεούται να α&αντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκα&έντε (15) ηµερών α&ό την άσκηση 

της &ροσφυγής. Εάν &αρέλθει ά&ρακτη η &αρα&άνω δεκα&ενθήµερη &ροθεσµία, τεκµαίρεται η 

α&όρριψη της &ροσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα (10) ηµερών α&ό την ρητή ή σιω&ηρή 

α&όρριψη της &ροσφυγής, µ&ορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους 

λόγους µε αυτούς της &ροσφυγής ενώ&ιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 
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Οι &ροθεσµίες για την άσκηση της &ροσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων καθώς και η 

άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύµβασης. 

Κατά τα λοι&ά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν.3886/2010, σύµφωνα µε τον ο&οίο ε&ιτρέ&εται η 

άσκηση &ροδικαστικής &ροσφυγής κατά το άρθρο 4 &αράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του 

διαγωνισµού µέχρι την α&όφαση κατακύρωσης. 

 
 

Α.4.4   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α&ό την ανακοίνωση του α&οτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται 

ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) &ου ακολουθεί έχει µόνον α&οδεικτικό χαρακτήρα. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να ε&αναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για &αράτυ&η διεξαγωγή, εφόσον α&ό την &αρατυ&ία ε&ηρεάζεται το α&οτέλεσµα της 

διαδικασίας,  

(ii)  εάν το α&οτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανο&οιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισµός υ&ήρξε ανε&αρκής ή εάν υ&άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων &ρος α&οφυγή &ραγµατικού ανταγωνισµού,  

(iv)  εάν υ&ήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υ&ό ανάθεση Έργο.  

Σε &ερί&τωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υ&οψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 

α&οζηµίωσης για ο&οιοδή&οτε λόγο. 

Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Α.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
1. Μεταξύ του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου και του Αναδόχου  θα υ&ογραφεί σύµβαση. 

2. Η σύµβασης θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη. 

3. Σε &ερί&τωση &ου υ&ογραφεί σύµβαση µετά τις 01/01/2013, το τίµηµα θα µειωθεί ανάλογα.   

4. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α&ό 01/01/2013 έως 31/12/2015 για τις Οµάδες χώρων  

1.1/ 2/ 3/ 4.1 και για τις Οµάδες 1.2/4.2 α&ό την εγκατάσταση του Πανε&ιστηµίου στο 

κτήριο (ενδεικτικά &ροβλε&όµενη ηµεροµηνία εγκατάστασης 1/9/2013) έως  31/12/2015. 

5. Τυχόν υ&οβολή σχεδίων σύµβασης α&ό τους υ&οψηφίους µαζί µε τις &ροσφορές τους, δε 

δηµιουργεί καµία δέσµευση για το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου. 
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6. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους &ου &εριλαµβάνονται 

στη διακήρυξη και την &ροσφορά του Αναδόχου, θα διέ&εται α&ό το ελληνικό δίκαιο και δεν 

µ&ορεί να &εριέχει όρους αντίθετους &ρος το &εριεχόµενο της &αρούσας. Το κείµενο της 

σύµβασης θα κατισχύει των &αραρτηµάτων της εκτός &ροφανών ή &ασίδηλων &αραδροµών. 

Για θέµατα, &ου δε θα ρυθµίζονται ρητώς α&ό τη σύµβαση και τα &αραρτήµατα αυτής ή σε 

&ερί&τωση &ου ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαµβάνονται υ&όψη κατά σειρά η τεχνική &ροσφορά του Αναδόχου, η οικονοµική του 

&ροσφορά και η &αρούσα διακήρυξη, εφαρµοζόµενων ε&ίσης συµ&ληρωµατικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

7. Η Σύµβαση είναι δυνατόν να τρο&ο&οιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη Αναθέτουσας Αρχής και 

Αναδόχου. 

8. Ο Ανάδοχος στον ο&οίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υ&οχρεούται να &ροσέλθει µέσα σε 

δέκα (10) ηµέρες α&ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υ&ογραφή της 

σχετικής σύµβασης &ροσκοµίζοντας εγγυητική ε7ιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, το 

ύψος της ο&οίας αντιστοιχεί σε &οσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη 

συµ7εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Μετά α&ό αίτηση του αναδόχου και σχετική α&όφαση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου είναι δυνατή η µερική α&οδέσµευση του αναλογούντος &οσού της 

εγγυητικής στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους.  

9. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα &ρέ&ει δε να είναι συµ&ληρωµένη σύµφωνα µε το 

υ&όδειγµα ΕΕ2 του ΜΕΡΟΥΣ  Γ’, της &αρούσας διακήρυξης. 

10. Η εγγύηση συµµετοχής &ου αφορά στον Ανάδοχο στον ο&οίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

σύµβαση, ε&ιστρέφεται µετά την κατάθεση της &ροβλε&όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

µέσα σε &έντε (5) ηµέρες α&ό την υ&ογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των 

λοι&ών υ&οψηφίων Αναδόχων &ου έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ε&ιστρέφονται µέσα σε 

&έντε (5) ηµέρες α&ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης, µε την 

&ροϋ&όθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή µέσα α&ό τον υ&οψήφιο Ανάδοχο 

&ου α&οκλείστηκε. 

11. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ε&ιστρέφονται µετά την οριστική &οσοτική και 

&οιοτική &αραλαβή του έργου, ύστερα α&ό την εκκαθάριση των τυχόν α&αιτήσεων α&ό τους 

δύο συµβαλλόµενους. Σε &ερί&τωση &ου η υλο&οίηση του έργου γίνεται, σύµφωνα µε την 

σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις α&οδεσµεύονται σταδιακά, κατά &οσόν &ου αναλογεί 

στην αξία του µέρους του έργου &ου ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

αντίστοιχη σύµβαση. 

12. Αν &εράσει η &ροθεσµία των, υ&ό την &αράγραφο 5 ανωτέρω, 10 ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος 

να έχει &αρουσιαστεί για να υ&ογράψει τη σύµβαση, ή &ροσέλθει αλλά δεν καταθέσει 
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εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται 

έκ&τωτος και κατα&ί&τει υ&έρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη 

διαδικαστική ενέργεια.  

Σε αυτή την &ερί&τωση, η Αναθέτουσα Αρχή α&οφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον 

ε&όµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο, ακολουθώντας τη διαδικασία &ου 

υ&αγορεύουν οι διατάξεις του Π.∆. 118/2007. Η α&όφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του 

εκ&τώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την α&οκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

13. Κατά τα λοι&ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/2007. 

 

Α.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η καταβολή της α&οζηµίωσης για τις &αρεχόµενες υ&ηρεσίες θα γίνεται µηνιαία µε ένταλµα 

&ληρωµής, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων. 

Τρα&εζικά τέλη ή άλλες ε&ιβαρύνσεις (&αρακράτηση φόρου 8%), ε&ιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

Α&αραίτητη &ροϋ&όθεση για την έναρξη διαδικασίας &ληρωµής, στο τέλος κάθε µήνα, είναι η 

κατάθεση στο Τµήµα Οικονοµικών Υ&οθέσεων του Πανε&ιστηµίου στη Ρόδο, των &αρακάτω: 

� Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υ&ηρεσιών κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η ο&οία 
υ&ογράφεται α&ό την εκάστοτε οριζόµενη Ε&ιτρο&ή Παρακολούθησης & Παραλαβής των 
εργασιών. (α&ό την υ&ηρεσία) 

� Τιµολόγιο του ανάδοχου  θεωρηµένο α&ό την ∆.Ο.Υ.  

Τον  ανάδοχο βαρύνει:  

• Παρακράτηση φόρου 8% ε&ί της καθαρής (&ρο Φ.Π.Α.) συµβατικής δα&άνης. 

• Κρατήσεις ε&ί της καθαρής αξίας του &οσού του τιµολογίου &ου ανέρχονται συνολικά στο 
3,072%,  

• Κράτηση 0,10 % υ&έρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ) 
σύµφωνα µε το Ν.4013/15-9-2011, &ου υ&ολογίζεται ε&ί της αξίας, εκτός ΦΠΑ και 
&αρακρατείται κατά την &ρώτη &ληρωµή (σε όλο το &οσό της σύµβασης &ρο ΦΠΑ). 

• Τυχόν Τρα&εζικά τέλη ή άλλες ε&ιβαρύνσεις. 
 

 
H &ληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε Χρηµατικό Ένταλµα, το ο&οίο θα εκδίδεται στο όνοµα 

του αναδόχου, µε βάση το τιµολόγιό του και ύστερα α&ό  θεώρηση (του Εντάλµατος) α&ό την 

αρµόδια Υ&ηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (µε την &ροϋ&όθεση &άντοτε της ύ&αρξης 

&ιστώσεων &ου &αρέχονται α&ό το ΥΠΕΠΘ). 

H δα&άνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋ&ολογισµό του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου, Κωδικός Αριθµός 

Εξόδων 0845. 

Ως &ρος τα δικαιολογητικά &ληρωµής και λοι&ά στοιχεία  ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του Π.∆.118/2007 και την υ& αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 α&όφαση του 
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Υ&ουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

 

Α.5.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
  
Το χρονοδιάγραµµα υλο&οίησης καθώς και η διαδικασία εκτέλεσης του έργου θα γίνει σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα µέρη της &αρούσας διακήρυξης. 

1. Για τις ανάγκες της &αρακολούθησης και ε&ο&τείας της υλο&οίησης του έργου θα συσταθούν 

α&ό την Αναθέτουσα Αρχή Ε&ιτρο&ές &αρακολούθησης και ε&ο&τείας. 

2. Ο&οιεσδή&οτε αλλαγές του χρονοδιαγράµµατος θα &ρέ&ει να γίνονται µε την σύµφωνη 

γνώµη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή α&αλλάσσεται α&ό κάθε ευθύνη και υ&οχρέωση α&ό τυχόν ατύχηµα ή 

α&ό κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υ&οχρέωση 

καταβολής α&οζηµίωσης για υ&ερωριακή α&ασχόληση ή ο&οιαδή&οτε άλλη αµοιβή στο 

&ροσω&ικό του αναδόχου ή τρίτων. 

4. Εάν οι Ε&ιτρο&ές Παρακολούθησης και Ε&ο&τείας του έργου δια&ιστώσουν α&οκλίσεις στους 

όρους της σύµβασης ή &ρόθεση &αρα&λάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε εισηγούνται 

στην αρµόδια αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκ&τωτου. 

 

Α.5.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Σε κάθε &ερί&τωση &ου ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του υ&οχρεώσεις η αρµόδια 

ε&ιτρο&ή θα εισηγείται στο διοικητικό της όργανο, την ε&ιβολή χρηµατικών και διοικητικών 

&ροστίµων.  Σε διάστηµα ενός µήνα το αρµόδιο διοικούν όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

υ&οχρεούται να ε&ικυρώσει ή να α&ορρίψει το &ρόστιµο ή την &οινή.  Σε &ερί&τωση ε&ιβολής 

τριών &ροστίµων η σύµβαση θα καταγγέλλεται αυτόµατα.  Το ίδιο ισχύει σε &ερί&τωση &ου ο 

ανάδοχος ε&ι&ληχθεί ή τιµωρηθεί α&ό την αρµόδια ε&ιτρο&ή µε ο&οιαδή&οτε &οινή για 

&ερισσότερες α&ό έξι φορές. 

 

α.  Σε &ερί&τωση &ου το α&ασχολούµενο &ροσω&ικό, αριθµητικά δεν θα είναι ακριβώς αυτό &ου 

&ροτείνεται στην &ροσφορά, ε&ιβάλλεται χρηµατική &οινή 500€. 

β.  Εάν σε ε&όµενο έλεγχο δια&ιστωθεί &αρόµοια &αράβαση η χρηµατική &οινή δι&λασιάζεται. 

γ.  Εάν κά&οια α&ό τις &αρα&άνω &αραβάσεις ε&αναληφθεί, κατό&ιν α&οφάσεως της Συγκλήτου 

ή του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, κινείται η διαδικασία έκ&τωσης του αναδόχου και 

η κατά&τωση της εγγυητικής ε&ιστολής καλής εκτέλεσης υ&έρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

δ.  Οι &αρα&άνω χρηµατικές &οινές ε&ιβάλλονται µε α&όφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού 

Συµβουλίου και η &αρακράτηση των αντίστοιχων &οσών θα γίνεται α&ό το αµέσως ε&όµενο 

χρηµατικό ένταλµα &ληρωµής του Αναδόχου. 
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ε.  Για κάθε άλλη α&όκλιση α&ό τους όρους της σύµβασης και της &ροσφοράς, καθώς και για 

&ερι&τώσεις µη τήρησης των υ&οχρεώσεων &ρος τους εργαζοµένους, το Πρυτανικό Συµβούλιο 

έχει το δικαίωµα να ε&ιβάλλει χρηµατική &οινή ανάλογη αυτών &ου αναφέρονται ανωτέρω.  

στ. Σε &ερί&τωση αθετήσεως των όρων της σύµβασης ή σε &ερί&τωση &ου ο Ανάδοχος δεν 

αντα&οκρίνεται α&όλυτα στις υ&οχρεώσεις &ου α&ορρέουν α&ό τους όρους της διακήρυξης και 

της σύµβασης &ου θα υ&ογραφεί ή δεν συµµορφώνεται &ρος τις υ&οδείξεις του αρµοδίου 

διοικούντος οργάνου του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου, µε εισήγηση της αρµόδιας ε&ιτρο&ής και των 

άλλων υ&ηρεσιών διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση και να κηρύξει έκ&τωτο 

τον ανάδοχο.  

ζ. αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου &ριν την 

ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου σύµβασης, υ&οχρεούται στην καταβολή &οινικής ρήτρας (&ρος 

το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου) ηµερησίως για κάθε µέρα διακο&ής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως 

της σύµβασης, ίσης µε το 0,5% ε&ί της συνολικής συµβατικής αξίας για την &ρώτη µέρα διακο&ής 

και 1% για τις υ&όλοι&ες.  

Στην ανωτέρω &ερί&τωση το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου δικαιούται να κηρύξει έκ&τωτο τον 

ανάδοχο, να &ροβεί σε α&ευθείας ανάθεση (µε ελεύθερη τιµή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο 

και να αξιώσει, α&ό τον έκ&τωτο ανάδοχο, την τυχόν &ροκύ&τουσα διαφορά τιµής, &αράλληλα 

µε την αξίωση για κατά&τωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υ&έρ αυτού. 

 

Σε &ερί&τωση Ένωσης / Κοινο&ραξίας οι ως ανωτέρω &οινικές ρήτρες και οι τυχόν τόκοι 

ε&ιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινο&ραξίας.  

 

Α.5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1.  Μετά την κατακύρωση των α&οτελεσµάτων του διαγωνισµού, ο Ανάδοχος θα υ&οβάλει 

αναλυτικό &ρόγραµµα ενεργειών για την υλο&οίηση του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου &ροκύ&τουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα, τότε οι 

αλλαγές αυτές θα υ&οβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η ο&οία και θα τις 

εγκρίνει κατά &ερί&τωση ή θα τις α&ορρί&τει. 

2.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα &ρέ&ει να συνεργάζεται στενά µε 

την Αναθέτουσα Αρχή, υ&οχρεούται δε να λαµβάνει υ&όψη του ο&οιεσδή&οτε &αρατηρήσεις 

της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 

3.  Ο Ανάδοχος θα είναι &λήρως και α&οκλειστικά µόνος υ&εύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας ως &ρος το α&ασχολούµενο α&ό αυτόν &ροσω&ικό για την εκτέλεση 

των υ&οχρεώσεων της σύµβασης. Σε &ερί&τωση ο&οιασδή&οτε &αράβασης ή ζηµίας &ου 

&ροκληθεί σε τρίτους υ&οχρεούται µόνος αυτός &ρος α&οκατάστασή της. 
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4.  Ο Ανάδοχος υ&οχρεούται να συµµορφώνεται α&ολύτως µε τα ε&ιβαλλόµενα α&ό τα Άρθρα 

138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας &ερί α&ασχόλησης ή εκµετάλλευσης ανηλίκων 

κάτω των 15 ετών. 

5.  Σε &ερί&τωση ανωτέρας βίας, η α&όδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο ο&οίος 

υ&οχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες α&ό τότε &ου συνέβησαν τα &εριστατικά &ου 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να &ροσκοµίσει στην υ&ηρεσία τα 

α&αραίτητα α&οδεικτικά στοιχεία 

6.  Είναι υ&οχρεωµένος να αναρτήσει τον &ίνακα εργαζοµένων, θεωρηµένο α&ό τον ε&ό&τη 

εργασίας, σε σηµείο &ου θα του υ&οδείξει το Τµήµα ∆ιοικητικών Υ&οθέσεων.   

7.  Να διαθέτει τον κατάλληλο µηχανικό εξο&λισµό για τον καθαρισµό και την α&ολύµανση των 

κτιρίων. Τα υλικά καθαριότητος &ου θα χρησιµο&οιούνται θα &ρέ&ει να είναι εγκεκριµένα 

και καταχωρηµένα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.  

8.  Να διαθέτει τον κατάλληλο µηχανικό εξο&λισµό για την α&οψίλωση και α&οκοµιδή των 

χορταριών και ζιζανίων, στους υ&αίθριους χώρους. 

9.  Να διαθέτει συνεργεία καθαρισµού για να αντιµετω&ίζονται ανά &άσα στιγµή α&ρόβλε&τες 

και έκτακτες ανάγκες καθαριότητας.  

10. Να φροντίζει για τον καθαρισµό των εσωτερικών κοινοχρήστων χώρων και Υαλο&ινάκων 

στα κτίρια τρεις (3) φορές το χρόνο α&ό τις αφίσες, µε µηχάνηµα υδροβολής, εφόσον είναι 

αναγκαίο και το&οθέτηση ειδικού αντικολλητικού  υγρού. 

11. Να έχει την ευθύνη για κάθε ζηµιά &ου θα &ροξενηθεί  στο Πανε&ιστήµιο  α&ό το &ροσω&ικό 

&ου α&ασχολεί  για τον καθαρισµό και είναι υ&οχρεωµένος να διασφαλίσει την &οιότητα 

&ροσφοράς υ&ηρεσίας και την ασφάλεια των χώρων και των &αρευρισκοµένων σε αυτούς. 

12. Να λαµβάνει όλα τα α&αραίτητα µέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της εργασίας και 

καθίσταται υ&εύθυνος στην &ερί&τωση &ου &ροκληθούν εργατικά ατυχήµατα στους 

εργαζοµένους &ου α&ασχολεί. 

13. Να εξασφαλίζει τα άτοµα &ου &ροσλαµβάνει να έχουν τις νόµιµες &ροϋ&οθέσεις για την 

εργασία &ου &ρόκειται να κάνουν και να χρησιµο&οιεί &ροσω&ικό α&οδεκτό α&ό το 

Πανε&ιστήµιο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο α&ό &λευράς εργατικότητας, 

συνέ&ειας, ήθους και συµ&εριφοράς. 

14. Να συµµορφώνεται στις υ&οδείξεις του Πανε&ιστηµίου σχετικά µε το &ροσω&ικό &ου 

χρησιµο&οιεί. 

15. Να αναλαµβάνει κάθε ευθύνη η ο&οία &ροκύ&τει α&ό αµέλεια ή &ληµµελή εκτέλεση του 

έργου &ου έχει αναλάβει. 
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Α.5.6 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς &ροηγούµενη έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει ο&οιοδή&οτε µέρος ή το σύνολο του έργου 

υ&εργολαβικά σε τρίτο, τον ο&οίο δεν είχε συµ&εριλάβει στην &ροσφορά του. 

Σε &ερί&τωση α&οδεδειγµένης διακο&ής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υ&εργολάβο/ους, ο 

Ανάδοχος υ&οχρεούται σε άµεση γνωστο&οίηση της διακο&ής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και 

άµεση αντικατάσταση µε νέο υ&εργολάβο µε &ροσόντα αντίστοιχα του α&ελθόντος, µετά α&ό τη 

σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε κάθε &ερί&τωση, την &λήρη ευθύνη για την υλο&οίηση του έργου, φέρει α&οκλειστικά ο 

Ανάδοχος. 

 

Α.5.7 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υ&οχρέωση να τηρήσει εµ&ιστευτικές και να µη γνωστο&οιήσει σε ο&οιοδή&οτε 

τρίτο, ο&οιαδή&οτε έγγραφα ή &ληροφορίες &ου θα &εριέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκ&λήρωση των συµβατικών υ&οχρεώσεων του. Ε&ίσης θα αναλάβει την υ&οχρέωση να µην 

γνωστο&οιήσει ο&οιοδή&οτε έγγραφο ή &ληροφορία &ου σχετίζεται µε το Έργο &ου θα εκτελέσει 

χωρίς την &ροηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα:  

Όλα τα &ληροφοριακά στοιχεία (γρα&τά και &ροφορικά) &ου θα &εριέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλο&οίηση του έργου αυτού θεωρούνται εµ&ιστευτικά και δεν ε&ιτρέ&εται 

να γνωστο&οιηθούν ή δηµοσιο&οιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική κάθε 

&ληροφορία &ου &εριέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του &αρόντος έργου και δεν 

α&οκαλύ&τει τέτοιες &ληροφορίες σε τρίτα &ρόσω&α, ενώ ο Ανάδοχος ε&ιβάλλει την υ&οχρέωση 

αυτή στους υ&εργολάβους του και στους µε ο&οιονδή&οτε τρό&ο συνδεόµενους µε αυτόν για την 

εκτέλεση του &αρόντος έργου. 

Ο Ανάδοχος δύναται να α&οκαλύ&τει εµ&ιστευτικές &ληροφορίες σε όσους υ&αλλήλους 

ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση του &αρόντος έργου και διασφαλίζει ότι οι υ&άλληλοι αυτοί 

είναι σε &λήρη γνώση και συµφωνούν µε τις υ&οχρεώσεις εµ&ιστευτικότητας και εχεµύθειας. Ο 

Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις υ&οχρεώσεις του και στους υ&εργολάβους του και στους µε 

ο&οιονδή&οτε τρό&ο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση του &αρόντος έργου. 

Σε κάθε &ερί&τωση α&αγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των &ληροφοριών οι ο&οίες θα 

&εριέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδή&οτε τρό&ο, στα &λαίσια εκτέλεσης του &αρόντος 

έργου, οι ο&οίες είναι εµ&ιστευτικές για σκο&ούς διαφορετικούς α&ό την εκτέλεση του έργου 
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αυτού. Ως εµ&ιστευτικές &ληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, 

ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ&οχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

&ληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώ&ους &ου 

ασχολούνται µε το έργο, α&οκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, 

χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υ&οχρεούται να ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα 

&ου &αίρνει &ρος την κατεύθυνση αυτή. 

Σε &ερί&τωση &ου υ&άρξει διαρροή &ληροφοριών, η ο&οία α&οδεδειγµένα οφείλεται στον 

Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «&ερί 

&νευµατικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει &ληρωµή και α&οζηµίωση για όλες τις άµεσες και 

έµµεσες, θετικές ή και α&οθετικές ζηµίες &ου θα έχει κατά &ερί&τωση υ&οστεί καθώς ε&ίσης και να 

&ροβεί στη λύση της Σύµβασης µε υ&αιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκ&τωτο.  

 

Α.5.8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκ&λήρωση των συµβατικών τους 

υ&οχρεώσεων, στο µέτρο &ου η αδυναµία εκ&λήρωσης οφείλεται σε &εριστατικά ανωτέρας βίας. 

Η α&όδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν &ου την ε&ικαλείται. 

Ως &ερι&τώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι &αρακάτω:  

(1) Γενική ή µερική α&εργία, &ου συνε&άγεται τη διακο&ή των εργασιών του καταστήµατος ή 

του εργοστασίου του &ροµηθευτή. 

(2) Γενική ή µερική &υρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του &ροµηθευτή. 

(3) Πληµµύρα. 

(4) Σεισµός.  

(5) Πόλεµος.  

Ο Ανάδοχος, ε&ικαλούµενος υ&αγωγή της αδυναµίας εκ&λήρωσης υ&οχρεώσεών του σε γεγονός 

&ου εµ&ί&τει στην &ροηγούµενη &αράγραφο, οφείλει να γνωστο&οιήσει και ε&ικαλεσθεί &ρος την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και &εριστατικά εντός α&οσβεστικής &ροθεσµίας είκοσι 

(20) ηµερών α&ό τότε &ου συνέβησαν, &ροσκοµίζοντας τα α&αραίτητα α&οδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υ&οχρεούται να α&αντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών α&ό λήψεως του σχετικού 

αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την &άροδο ά&ρακτης της &ροθεσµίας τεκµαίρεται η 

α&οδοχή του αιτήµατος. 

 

Α.5.9 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
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Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα &ροσ&αθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, &ου τυχόν θα &ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 

σύµβασης &ου θα υ&ογραφεί.  

Ε&ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται α&ό τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 

δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι &άντοτε το Ελληνικό.  

∆εν α&οκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες &ερι&τώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 

&ροβλεφθεί στη σύµβαση &ροσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύµφωνα &άντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν 

ε&έλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την ε&ίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 

δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην &ροηγούµενη &αράγραφο. 

 

Α.5.10  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υ&οκατασταθεί α&ό τρίτο φυσικό ή νοµικό &ρόσω&ο εν’ όλω ή εν 

µέρει στα δικαιώµατα ή υ&οχρεώσεις του &ου α&ορρέουν α&ό τη Σύµβαση &ου θα συνυ&ογραφεί 

µε το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου, ούτε του ε&ιτρέ&εται η εκχώρηση µέρους ή όλης της υ&ογραφείσας 

Σύµβασης σε ο&οιονδή&οτε τρίτο. 

 

Α.5.11  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό &ου α&οκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται α&ό τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι 

εµ&ιστευτικά και ανήκουν στην α&όλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις 

ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, &αραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µ&ορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 

στοιχείων, αλλά δεν ε&ιτρέ&εται να τα χρησιµο&οιεί για σκο&ούς άλλους α&ό της Σύµβασης, 

χωρίς την &ροηγούµενη γρα&τή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοι&ά ισχύουν οι 

διατάξεις του ν.2121/1993 &ερί &νευµατικής ιδιοκτησίας. 

Σε &ερί&τωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής α&ό τρίτο για 

ο&οιοδή&οτε θέµα σχετικά µε &νευµατικά δικαιώµατα ε&ί της υλο&οιηθείσας σύµβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδο&οιήσει αµέσως και γρα&τά µε όλες τις α&αραίτητες 

&ληροφορίες τον Ανάδοχο, ο ο&οίος υ&οχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για 

λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε &ερί&τωση, ο Ανάδοχος αφενός 

βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα ο&οία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του 

λόγου, συµ&εριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δα&άνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
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υ&οχρεούται να α&οζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή α&οθετική ζηµία &ου θα 

υ&οστεί α&ό ενδεχόµενη α&οδοχή της &αρα&άνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

 

Α.6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο α&ό κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε τον 

διαγωνισµό εκτός α&ό &ροφανή σφάλµατα και &αραδροµές. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’/64) και  

Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150). 

3. Ο ανάδοχος αναφορικά µε την σύµβαση υ&άγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων 

Μυτιλήνης. 

4. Η &αρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί στην ε&ίσηµη εφηµερίδα των Ευρω&αϊκών 

Κοινοτήτων, στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σε δύο Οικονοµικές εφηµερίδες και σε µία 

ηµερήσια το&ική.  

 

  Καθ. Ιωάννης Κάλλας 

  

Αντι7ρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανά7τυξης 

Πανε7ιστηµίου Αιγαίου 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η οργάνωση των τεχνικών &ροδιαγραφών σε µορφή &ινάκων έγινε για οµοιοµορφία στη 
σύνταξη και υ&οβολή των τεχνικών &ροσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. 
Οι υ&οψήφιοι, ε&οµένως, υ&οβάλλουν υ&οχρεωτικά και µε &οινή α&οκλεισµού τους &ίνακες 
συµ&ληρωµένους και µε &λήρεις αιτιολογήσεις.  

 

Ο υ&οψήφιος υ&οχρεούται να α&αντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των &ινάκων των τεχνικών 
&ροδιαγραφών. Τα υ&οχρεωτικά κριτήρια &ροσδιορίζονται στους &ίνακες &ροδιαγραφών στη 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανο&οιούνται τα κριτήρια αυτά η &ροσφορά α&ορρί&τεται ως 
α&αράδεκτη.  

 

Ειδικότερα, η στήλη (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) των &ινάκων θα συµ&ληρωθεί υ&οχρεωτικά α&ό τους 
υ&οψήφιους µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε αριθµητικό όριο εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή 
υ&οχρέωση &ροσφέρεται ή αναλαµβάνεται α&΄ αυτούς. Σε αντίθετη &ερί&τωση θα συµ&ληρωθεί 
µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε &ερί&τωση &ου µένει κενή θεωρείται ότι η α&άντηση είναι «ΟΧΙ». 

 

Τέλος, στη στήλη (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ) µ&ορεί να αναφέρεται ο&οιαδή&οτε 
&αρατήρηση η ε&ισήµανση του υ&οψηφίου ή µ&ορεί να γίνεται συγκεκριµένη &αρα&οµ&ή σε 
σελίδα των τυχόν ε&ισυνα&τόµενων εγγράφων του υ&οψηφίου, &ου τεκµηριώνουν ή 
α&οσαφηνίζουν την α&άντησή του της στήλης (ΑΠΑΝΤΗΣΗ). Οι &αρα&οµ&ές θα γίνονται µε 
την µορφή αριθµηµένων &ροσθηκών &ου θα αναφέρονται στους &ίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον 
κωδικό του εγγράφου, της σελίδας κλ&. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα 
έγγραφα ή σε φωτοτυ&ίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη.  

 

Τα ε&ισυνα&τόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα &εριέχονται το καθένα ξεχωριστά σε δικό 
του αριθµηµένο µε κωδικό &αράρτηµα, θα &ρέ&ει να υ&άρχει αναλυτικό ευρετήριο των κωδικών 
των &αραρτηµάτων και των &αρα&οµ&ών. Αν υ&άρχει ασάφεια ή αοριστία, ερµηνεύεται σε 
βάρος του υ&οψηφίου. Η ε&ιτρο&ή αξιολόγησης δεν υ&οχρεούται να αναζητήσει το σχετικό 
έγγραφο αν η &αρα&οµ&ή &ου υ&άρχει είναι λανθασµένη. 

 

 
 

 

 

 

 



 54 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
 

OMA∆Α 1.1.α 
 α7ό 01/01/2013 έως 31/12/2015 

 

 Κτήριο Κλεόβουλος ε7ί της οδού ∆ηµοκρατίας 1  

Εµβαδόν κτηρίου : 4214 µ2      

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εσωτερικοί Χώροι  Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός  Τζάµια 
& 7όρτες 

(ανά 
µήνα) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα &ολλα&λών χρήσεων, 
αίθουσα χορού, αµφιθέατρα 

5 Καθηµερινά 1     

Εργαστήριο Πληροφορικής 3 ∆ευτέρα-Τετάρτη -Παρασκευή 1   

Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας 2 Τρίτη-Παρασκευή  1     

Εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι, είσοδοι, 
σκάλες) 

5 Καθηµερινά 1     

Γραφείο Κοσµητείας Προέδρου -Αίθουσα Συνελεύσεων 2 Τρίτη-Παρασκευή 1     

Υ&ηρεσία Πληροφορικής & Ε&ικοινωνιών 2 Τρίτη-Παρασκευή 1     

Όλα τα Γραφεία 2 Τρίτη – Παρασκευή 1     

Κέντρο δικτύου (υ&όγειο) 1 φορά το µήνα Πρώτη εβδοµάδα/µήνα    

WC 10 Καθηµερινά ( *2 εάν χρειάζεται) 1     

Βιβλιοθήκη 2 Τρίτη – Πέµ&τη 1     

Λεβητοστάσιο-µηχανοστάσιο** 1 Τρίτη 1     

Γραφείο Περιφερειακής ∆/νσης - ∆ιοικητικές Υ&ηρεσίες - 
Γραµµατείες Μετα&τυχιακών - Γραφεία ∆ΕΠ - Γραµµατείες  

3 ∆ευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή 1     

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   
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Εξωτερικοί Χώροι Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός   ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Αυλές, βεράντες, σκάλες, ράµ&ες τοίχοι στους διαδρόµους 5 Καθηµερινά       

Μάζεµα α&ορριµµάτων α&ό εξωτερικούς κοινόχρηστους 
χώρου   

5 Καθηµερινά    

 

** Μία φορά ανά µήνα καθώς και τους χώρους µ&ροστά στην είσοδο των υ&ογείων. 

Η καθαριότητα της οµάδας 1 θα υφίσταται κατά τις εργάσιµες ηµέρες (&ενθήµερο). 

Κατά τον µήνα Αύγουστο η συχνότητα καθαρισµού θα γίνεται µετά α&ό συνεννόηση µε το Τµήµα ∆ιοικητικών Υ&οθέσεων.
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OMA∆Α 1.1.β 

α7ό 01/01/2013 έως 31/12/2015 

 

 Κτήριο Υ7ατία, ε7ί της οδού ∆ηµοκρατίας 1  

Εµβαδόν κτηρίου : 793 µ2      

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εσωτερικοί Χώροι  Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός,  Τζάµια 
& 7όρτες 

(ανά 
µήνα) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Γραφεία – εργαστήρια -αίθουσες 2 Τρίτη - Πέµ&τη 1     

Εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι, είσοδοι, 
σκάλες) 

2 Τρίτη - Πέµ&τη 1     

WC 5 Καθηµερινά  1     

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εξωτερικοί Χώροι Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός   ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Αυλές, µ&αλκόνια, &εζοδρόµια, σκάλες 5 Καθηµερινά       

 

Η καθαριότητα της οµάδας 1 θα υφίσταται κατά τις εργάσιµες ηµέρες (&ενθήµερο) 

Κατά τον µήνα Αύγουστο η συχνότητα καθαρισµού θα γίνεται µετά α&ό συνεννόηση µε το Τµήµα ∆ιοικητικών Υ&οθέσεων. 
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OMA∆Α 1.2.α 
α7ό την εγκατάσταση του Πανε7ιστηµίου στο κτήριο (ενδεικτικά 7ροβλε7όµενη ηµεροµηνία 1/9/2013) έως  31/12/2015 

 

 Κτήριο 7ης Μαρτίου ε7ί της οδού ∆ηµοκρατίας 1  

Εµβαδόν κτηρίου : 3.450 µ2      

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εσωτερικοί Χώροι  Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός,  Τζάµια 
& 7όρτες 

(ανά 
µήνα) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Γραφεία – εργαστήρια -αίθουσες 5 Καθηµερινά 1     

Εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι, είσοδοι, 
σκάλες) 

5 Καθηµερινά 1   

WC 10 Καθηµερινά ( *2 εάν χρειάζεται) 1     

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εξωτερικοί Χώροι Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός   ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Σφουγγάρισµα: Αυλές, &εζοδρόµια, σκάλες 3 ∆ευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή       

Μάζεµα α&ορριµµάτων α&ό εξωτερικούς κοινόχρηστους 
χώρους 

5 Καθηµερινά        
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OMA∆Α 1.2.β 
α7ό την εγκατάσταση του Πανε7ιστηµίου στο κτήριο (ενδεικτικά 7ροβλε7όµενη ηµεροµηνία 1/9/2013) έως  31/12/2015 

 

 Κτήριο ∆΄ ε7ί της οδού ∆ηµοκρατίας 1  

Εµβαδόν κτηρίου : 194 µ2      

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εσωτερικοί Χώροι  Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός,  Τζάµια 
& 7όρτες 

(ανά 
µήνα) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Αίθουσες κτηρίου ∆΄ 5 Καθηµερινά 1     

WC 5 Καθηµερινά 1     

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εξωτερικοί Χώροι Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός   ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Σφουγγάρισµα: Αυλές, &εζοδρόµια, σκάλες 3 ∆ευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή       

Μάζεµα α&ορριµµάτων α&ό εξωτερικούς κοινόχρηστους 
χώρους 

5 Καθηµερινά        
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             OMA∆Α 2    
α7ό 1/1/2013 έως 31/12/2015 

 

 κτήριο ∆ΗΜΗΤΡΑ Φυτώριο ΚΕΓΕ, Λ. Ρόδου-Καλλιθέας  

Εµβαδόν κτηρίου : 891 µ2       

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εσωτερικοί Χώροι  Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός,  Τζάµια 
& 7όρτες 

(ανά 
µήνα) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Γραφεία Γραµµατείας 3 ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 1     

Γραφείο  3 ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 1     

Αίθουσες διδασκαλίας/τηλεδιάσκεψη 3 ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 1     

Κυλικείο/κουζίνα 3 ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 1   

WC 3 ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 1     

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εξωτερικοί Χώροι Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός   ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Σφουγγάρισµα: διάδροµος και σκάλες 5 Καθηµερινά       

Μάζεµα α&ορριµµάτων α&ό εξωτερικούς κοινόχρηστους 
χώρου   

5 Καθηµερινά        
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          OMA∆Α 3 
α7ό 1/1/2013 έως 31/03/2014 

 

 Το κτήριο Αιγαίον ε7ί της οδού Αλεξ. ∆ιάκου & Ερυθρού Σταυρού 3  

Εµβαδόν κτηρίου : 280 µ2      

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εσωτερικοί Χώροι  Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός,  Τζάµια 
(ανά 
µήνα) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Γραφεία – εργαστήρια 2 Τρίτη – Παρασκευή 1     

Κοινόχρηστοι χώροι 2 Τρίτη – Παρασκευή 1     

WC 2 Τρίτη – Παρασκευή 1     

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Εξωτερικοί Χώροι Πατώµατα, έ7ι7λα, καλάθια, 7ίνακες, εξο7λισµός   ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες       

Αυλές, µ&αλκόνια, &εζοδρόµια, σκάλες 2 Τρίτη – Παρασκευή       

Μάζεµα α&ορριµµάτων α&ό εξωτερικούς κοινόχρηστους 
χώρου   

 
2 

Τρίτη – Παρασκευή    

Φρεάτια όµβριων 

1 φόρα µήνα 
τουλάχιστον σε 

7ερίοδο 
βροχο7τώσεων 
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        OMA∆Α 4.1 
α7ό 1/1/2013 έως 31/12/2015 

 

Εξωτερικοί χώροι ε7ί της οδού ∆ηµοκρατίας & Φυτώριου ΚΕΓΕ, ΛΡόδου-Καλλιθέας  

Εµβαδόν κτηρίου : 10.100 µ2      

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Υ7αίθριοι Χώροι  Συλλογή α7ορριµµάτων & φύλλων, 
καθαρισµός  

Α7οψίλωση 
και α7οκοµιδή 

τυχόν 
χορταριών και 

ζιζανίων 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά 
µήνα 

Χρονοδιάγραµµα  Φορές ανά 
χρόνο  

    

Προαύλιος χώρος µεταξύ των κτιρίων Κλεόβουλος – Υ&ατία 
– Είσοδος του Πανε&ιστηµίου 3.300µ2 

Καθηµερινά  3     

Προαύλιος χώρος µεταξύ των κτιρίων Κλεόβουλος – 7ης 
Μαρτίου 6.000 µ2 

2 Κάθε 1 και 15 του µήνα 3     

Προαύλιος χώρος στο κτίριο ∆ΗΜΗΤΡΑ 800 µ2 2 Κάθε 1 και 15 του µήνα 3   

Πεζοδρόµιο µεταξύ του κτιρίου 7ης Μαρτίου και Κλεόβουλος  Καθηµερινά  6   

Φρεάτια όµβριων στον αυλειο χώρο του Κλεόβουλος 1φορά µήνα & 
σε 7ερίοδο 

βροχο7τώσεων 
ό7οτε 

χρειαστεί   
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        OMA∆Α 4.2 
 

 

α7ό την εγκατάσταση του Πανε7ιστηµίου στο κτήριο (ενδεικτικά 7ροβλε7όµενη ηµεροµηνία 1/9/2013 έως  31/12/2015)  

Εµβαδόν κτιρίου : 4.300 µ2      

ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

Υ7αίθριοι Χώροι  Συλλογή α7ορριµµάτων & φύλλων, καθαρισµός  Α7οψίλωση 
και α7οκοµιδή 

τυχόν 
χορταριών και 

ζιζανίων 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Φορές ανά µήνα Χρονοδιάγραµµα  Φορές ανά 
χρόνο  

    

Προαύλιος χώρος του κτηρίου 7ης Μαρτίου  4.300µ2 2 Κάθε 1 και 15 του µήνα 3     

Προαύλιος χώρος µεταξύ των κτιρίων 7ης Μαρτίου  και 
κτήριο ∆’ - Κλεόβουλος – 7ης Μαρτίου 6.000 µ2 

Καθηµερινά  3     

Φρεάτια όµβριων στον αυλειο χώρο του 7ης Μαρτίου 1φορά µήνα & 
σε 7ερίοδο 

βροχο7τώσεων 
ό7οτε χρειαστεί   
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Τα καθήκοντα του αναδόχου καθαρισµού των κτηρίων, θα είναι τα εξής: 

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

� Η συχνότητα του καθαρισµού θα είναι σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και θα &εριλαµβάνει 

ξεσκόνισµα, σκού&ισµα, σφουγγάρισµα, καθαρισµός &ινάκων, άδειασµα καλαθιών άχρηστων 

και το&οθέτηση &λαστικών σακουλών, καθώς ε&ίσης και το &λύσιµο των καλαθιών σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα (1 φορά το µήνα). 

� Στους χώρους ό&ου υ&άρχει ειδικός εξο&λισµός (ε&ιστηµονικά όργανα, υ&ολογιστές κ.λ&.) δεν 

α&αιτείται καθαρισµός των ευαίσθητων ε&ιστηµονικών οργάνων και των κρυστάλλων των 

οθόνων υ&ολογιστικών συστηµάτων. Ο υ&όλοι&ος εξο&λισµός καθαρίζεται κανονικά. 

� Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (1 φορά το δεκα&ενθήµερο) &λύσιµο τοίχων και θυρών, 

καθαρισµός εδράνων και εδρών διδασκαλίας, σβήσιµο µελάνης α&ό τα έδρανα. 

� Τις ηµέρες &ου δεν θα &ραγµατο&οιούνται µαθήµατα στο Πανε&ιστήµιο, ο Ανάδοχος θα 

α&ασχολείται µε τον γενικό καθαρισµό των κτιρίων (θύρες, τοίχους, υαλο&ίνακες κ.λ&). 

� Χώροι εκ&αίδευσης, ό&ως αίθουσες, εργαστήρια κ.λ&. θα &ρέ&ει να καθαρίζονται &ριν την 

έναρξη των µαθηµάτων και έως τις 8:00 &.µ. Τα κτίρια θα &ρέ&ει να &αραδίδονται έτοιµα 

(καθαρά) µέχρι τις 8:00&.µ. 

� Σε ό&οιους χώρους &ροβλέ&ονται δύο ή &ερισσότεροι καθαρισµοί, ο &ρώτος καθαρισµός θα 

γίνεται ο&ωσδή&οτε &ριν τις 08:00, ενώ ο τελευταίος ηµερήσιος καθαρισµός δεν θα γίνεται &ριν 

α&ό τις 13:00, ανεξαρτήτως της ώρας &ραγµατο&οίησης των &ροηγούµενων καθαρισµών. 

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

� Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων. Σκού&ισµα των δα&έδων και κατό&ιν σφουγγάρισµα 

αυτών, &λύσιµο τοίχων και θυρών, ό&ου υ&άρχουν λεκέδες. Καθαρισµός και άδειασµα 

καλαθιών αχρήστων, &ου βρίσκονται στους διαδρόµους και το&οθέτηση &λαστικών σακουλών 

(σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), καθώς ε&ίσης και &λύσιµο των καλαθιών σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα (1 φορά το µήνα). Ε&ίσης ξεσκόνισµα των καθισµάτων και α&οµάκρυνση όλων 

των αχρήστων αντικειµένων. 

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

� Καθαρισµός των χώρων υγιεινής µε α&ολυµαντικά α&ορρυ&αντικά των ειδών υγιεινής, των 

&λακιδίων, των θυρών, των βρυσών , των καθρε&τών και των δα&έδων τους. Άδειασµα 

καλαθιών αχρήστων και το&οθέτηση &λαστικών σακουλών, καθώς ε&ίσης και &λύσιµο των 

καλαθιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα (1 φορά το µήνα) 

� Όλες οι τουαλέτες θα εφοδιάζονται µε χαρτί και λοι&ά αναλώσιµα (κρεµοσά&ουνα, χαρτιά 

υγείας), τα ο&οία ε&ιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 
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4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

� Ξεσκόνισµα ε&ί&λων γραφείων, τηλεφώνων κι άλλων µικροαντικειµένων. Ξεσκόνισµα  

βιβλιοθηκών, ντουλα&ών ή ραφιών, µικροε&ι&λών, σωµάτων θέρµανσης, &ινάκων, κ.λ&. 

Καθάρισµα θυρών γραφείων-τοίχων α&ό τα α&οτυ&ώµατα χεριών. Σκού&ισµα και 

σφουγγάρισµα των δα&έδων. Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και το&οθέτηση &λαστικών 

σακουλών, καθώς ε&ίσης και &λύσιµο καλαθιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα (1 φορά το 

µήνα) 

5. ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

� Καθαρισµός του κέντρου δικτύου στο υ&όγειο του κτιρίου Κλεόβουλος µε ηλεκτρική σκού&α 

ώστε να µην σηκώνεται σκόνη &ου θα καθίσει στα µηχανήµατα. 

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

� Σκού&ισµα και &λύσιµο των κεντρικών εισόδων του κάθε κτιρίου, των κλιµακοστάσιων, των 

ανελκυστήρων (ό&ου υ&άρχουν). Ε&ίσης τακτικό (ανάλογα µε τη συχνότητα καθαρισµού του 

εκάστοτε κτηρίου) &λύσιµο των &λαϊνών,  των θυρών και των δα&έδων των ανελκυστήρων και 

των κοµ&αστών των κλιµακοστασίων. 

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΠΩΝ 

� Σκού&ισµα και &λύσιµο αύλειων χώρων και ράµ&ες, καθώς και &ερισυλλογή και το&οθέτηση 

των α&ορριµµάτων στον κάδο αχρήστων. 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΡΡΟΩΝ 

� Τακτικός έλεγχος των ταρατσών και υδρορροών. Περισυλλογή και α&οµάκρυνση των 

α&ορριµµάτων. 

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ 

� Η εργασία καθαρισµού των υαλο&ινάκων θα &ραγµατο&οιείται µία (1) φορά το µήνα, το 

&ρώτο 10ήµερο έκαστου µηνός. 

10.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘ’ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

� Το συνεργείο θα &ραγµατο&οιεί όλες τις ε&ι&λέον εργασίες καθαριότητας &ου το ίδιο εντο&ίζει 

ή &ου του υ&οδεικνύονται α&ό το Τµήµα ∆ιοικητικών Υ&οθέσεων του Πανε&ιστηµίου. 

 

 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Το συνεργείο θα εκτελεί ε&ι&λέον εργασίες καθαριότητας αναλόγως των αναγκών, στο 

βαθµό &ου α&αιτείται, για να είναι όλοι οι χώροι, εσωτερικοί και εξωτερικοί, διαρκώς 

καθαροί. 
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2. Τα καλάθια θα αδειάζονται και τα σκου&ίδια σε δά&εδα και έ&ι&λα θα µαζεύονται 

καθηµερινά σε όλους τους χώρους, και εφόσον α&αιτείται ανεξαρτήτως &ρογραµµατισµού. 

3. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υ&οχρέωση να διαθέτει συνεργεία καθαρισµού για να 

αντιµετω&ίζονται, α&ρόβλε&τες &ερι&τώσεις καθαρισµού (σε &ερί&τωση Γενικών 

Συνελεύσεων, ∆ιηµερίδων, Σεµιναρίων, Παρουσιάσεων, Εκδηλώσεων, Εκλογές  κ.λ&.) ανά 

&άσα στιγµή, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και χωρίς ε&ι&λέον αµοιβή. 

4. Ο καθηµερινός &ρογραµµατισµός µ&ορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύµβασης, κατά 

την κρίση του Πανε&ιστηµίου, για λόγους ό&ως είναι -ενδεικτικά αλλά όχι α&οκλειστικά- 

η αλλαγή χρήσης χώρου και γενικά ο συντονισµός των εργασιών καθαριότητας µε το 

&ρόγραµµα δραστηριοτήτων του Πανε&ιστηµίου. 

5. Το Πανε&ιστήµιο µ&ορεί, κατά την κρίση του, να ζητήσει τη µείωση του έργου 

καθαριότητας κατά τις &εριόδους &ου δεν υ&άρχει εντατική χρήση χώρων µε αντίστοιχη 

αύξηση του έργου σε &εριόδους &ου υ&άρχει ανάγκη, υ&ό την &ροϋ&όθεση ότι το συνολικό 

ετήσιο έργο δεν αυξάνεται. 

6. Τα µέσα και τα υλικά καθαριότητας ε7ιβαρύνουν τον ανάδοχο, ο ο&οίος &ρέ&ει να 

διαθέτει όλο τον α&αιτούµενο εξο&λισµό για καθαρισµό &ατωµάτων κάθε είδους, 

συµ&εριλαµβανοµένων των χαλιών και µοκετών, &ερσίδων και κουρτινών, τοίχων και 

&αραθύρων, θυρών, ε&ιφανειών γενικότερα, καθώς και των ε&ί&λων και του εξο&λισµού 

&ου διαθέτει το Πανε&ιστήµιο. 

7. Για τις µεθόδους και τα υλικά καθαρισµού &ου θα χρησιµο&οιήσει το συνεργείο για το 

καθαρισµό του κινητού και ακίνητου εξο&λισµού του Πανε&ιστηµίου, θα &ρέ&ει να 

&ροηγείται συνεννόηση µε το Τµήµα ∆ιοικητικών Υ&οθέσεων του Πανε&ιστηµίου. 

8. Το συνεργείο οφείλει να ενηµερώνει &λήρως για το είδος των υ&ό χρήση µέσων και ειδικά 

των υλικών καθαριότητας, τα ο&οία &ρέ&ει να είναι ασφαλή, µη τοξικά και µη 

αλλεργιογόνα. Τα υλικά καθαρισµού θα &ρέ&ει να είναι ελεγµένα και καταχωρηµένα στο 

Γενικό Χηµείο του Κράτους και δεν θα &ρέ&ει να &ροκαλούν φθορά στους χώρους και τα 

αντικείµενα. Μέριµνα θα &ρέ&ει να λαµβάνεται για την ασφάλεια των χώρων κατά τον 

καθαρισµό τους σε ζητήµατα &ου &εριλαµβάνουν -ενδεικτικά αλλά όχι α&οκλειστικά- την 

ασφάλεια του εξο&λισµού και την α&οφυγή ατυχηµάτων &.χ. λόγω γλιστρήµατος, χρήσης 

ηλεκτρικών συσκευών, ε&αφής µε υλικά καθαρισµού κ.λ&.  

9. Μία φορά σε κάθε &ερίοδο διακο&ών -των Χριστουγέννων του Πάσχα και των Θερινών- 

θα γίνεται σχολαστικός καθαρισµός των κτιρίων. 

10. Οι σάκοι των α&ορριµµάτων θα συγκεντρώνονται α&ό τον ανάδοχο &ου θα αναλάβει τον 

καθαρισµό, και θα µεταφέρονται στους χώρους &ου &ροβλέ&ετε η α&οκοµιδή τους α&ό το 

∆ήµο. 

  Καθ. Ιωάννης Κάλλας 

Αντι7ρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανά7τυξης 

Πανε7ιστηµίου Αιγαίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2013 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΕΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΚΤΙΡΙΑ ΟΜΑ∆Α 1.1 
ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 12   

ΚΤΙΡΙΑ ΟΜΑ∆Α 2 
ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

 12   

ΚΤΙΡΙΑ ΟΜΑ∆Α 3 
ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

 12   

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΟΜΑ∆Α 4.1 
ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

 12   

 

    

ΚΤΙΡΙΑ ΟΜΑ∆Α 1.2 
ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 4   

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΟΜΑ∆Α 4.2 
ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 4   

 

ΣΥΝΟΛΟ Α:   

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
  

ΣΥΝΟΛΟ Β:   

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
  

ΣΥΝΟΛΟ Γ:   

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ∆:   

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
  

ΣΥΝΟΛΟ Ε:   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ    
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ:   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………… 

 

Αντίστοιχος 7ίνακας θα 7ρέ7ει να κατατεθεί  για το 2014 και για το 2015 
 

 

Ε&ισυνά&τεται ε7ί 7οινή α7οκλεισµού: 

1. συλλογική σύµβαση εργασίας στην ο&οία υ&άγονται οι εργαζόµενοι 

2. το ύψος του &ροϋ&ολογισµένου &οσού &ου αφορά της &άσης φύσεως νόµιµες α&οδοχές 
αυτών των εργαζοµένων 

3. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα &ροϋ&ολογισθέντα &οσά 

4. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο 

Στην &ροσφορά έχει υ&ολογιστεί εύλογο διοικητικό κόστος &αροχής των υ&ηρεσιών, του εργολαβικού 
κέρδους και των νοµίµων υ&έρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
 

Γ.1 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΕΕ1. YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τρά&εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

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

 

Προς 

Το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση :  

  

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

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την &αρούσα ε&ιστολή ανέκκλητα και 
ανε&ιφύλακτα, &αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του &οσού των ............................ 

.........................................................................ευρώ υ&έρ της Εταιρείας ............................................... 

..........................∆/νση............................................................................................................... για τη συµµετοχή 
της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της................................................................... για την &αροχή 
υ&ηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανε&ιστηµιακής Μονάδας Ρόδου του 
Πανε&ιστηµίου Αιγαίου για την &ερίοδο 01/2013-12/2015 σύµφωνα µε την υ&΄ αριθµ. 5/2012 
∆ιακήρυξη σας. 

Η &αρούσα εγγύηση καλύ&τει µόνο τις υ&οχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας &ου α&ορρέουν α&ό τη 
συµµετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το &αρα&άνω &οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά α&ό 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α&αίτησης µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες α&ό την α&λή έγγραφη ειδο&οίηση σας. 

Α&οδεχόµαστε να &αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α&ό α&λό έγγραφο της Υ&ηρεσίας σας, 
µε την &ροϋ&όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ&οβληθεί &ριν α&ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε &ερί&τωση κατά&τωσης της εγγύησης, το &οσό της κατά&τωσης υ&όκειται σε &άγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η &αρούσα ισχύει µέχρι και την 23/06/2013 

 

 

Βεβαιούται υ&εύθυνα ότι το &οσό των εγγυητικών µας ε&ιστολών &ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆ συνυ&ολογίζοντας και το &οσό της &αρούσας, δεν υ&ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων &ου έχει 
καθορισθεί α&ό το Υ&ουργείο Οικονοµικών για την Τρά&εζά µας. 
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ΕΕ2. YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τρά&εζας............................................................................... 

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

 

 Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

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

 

Προς 

Το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση :  

  

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

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την &αρούσα ε&ιστολή ανέκκλητα και 
ανε&ιφύλακτα, &αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του &οσού των .......................... 

.............. ευρώ υ&έρ της Εταιρείας........................................................................................................ 

∆/νση............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων 

της υ&’ αριθµ. σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………... ………… για την 

&αροχή υ&ηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανε&ιστηµιακής Μονάδας 

Ρόδου του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου κατά για την &ερίοδο 01/2013-12/2015. 

Η &αρούσα εγγύηση καλύ&τει µόνο τις υ&οχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας &ου α&ορρέουν α&ό την 
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το &αρα&άνω &οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά α&ό 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α&αίτησης µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες α&ό την α&λή έγγραφη ειδο&οίησή σας. 

Α&οδεχόµαστε να &αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α&ό α&λό έγγραφο της Υ&ηρεσίας σας, 
µε την &ροϋ&όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ&οβληθεί &ριν α&ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε &ερί&τωση κατά&τωσης της εγγύησης, το &οσό της κατά&τωσης υ&όκειται σε &άγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η &αρούσα ισχύει µέχρι και την 28/02/2016 

 

 

Βεβαιούται υ&εύθυνα ότι το &οσό των εγγυητικών µας ε&ιστολών &ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆ συνυ&ολογίζοντας και το &οσό της &αρούσας, δεν υ&ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων &ου έχει 
καθορισθεί α&ό το Υ&ουργείο Οικονοµικών για την Τρά&εζά µας. 
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Γ.2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 

Στη Μυτιλήνη σήµερα την ………… 2012 µεταξύ: 

 

αφενός του Ν.Π.∆.∆ µε την ε&ωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο 

«Πανε7ιστήµιο»), το ο&οίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανε&ιστηµίου, 

Μυτιλήνη) ΑΦΜ 090166310 της ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκ&ροσω&είται νόµιµα για την υ&ογραφή της 

&αρούσας α&ό τον Αντι&ρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανά&τυξης αυτού, καθηγητή 

Ιωάννης Κάλλα, 

και αφετέρου της Εταιρείας µε την ε&ωνυµία ………………………………….  και το διακριτικό τίτλο 

………………………. µε ΑΦΜ …………….. της ∆.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούµενη 

«Ανάδοχο») &ου εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκ&ροσω&είται 

νόµιµα για την &ρώτη υ&ογραφή της &αρούσας α&ό τον/την………………………………., κάτοικο 

……………, οδός ……………, µε Α∆Τ …………….., 

και αφού έλαβαν υ&όψη: 

1. Την υ&’ αριθµ. 99019/8.8.2012 ε&ιστολή του ΥΠ&ΘΠ&Α, θέµα: «Προέγκριση ανάληψης 

υ&οχρέωσης για ΚΑΕ του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου»  µε Α∆Α Β4Γ69-ΗΡΣ 

2. Την Συνεδρίαση …/………… θέµα … του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε&ιστηµίου, 

σύµφωνα µε το ο&οίο α&οφάσισε τη διενέργεια του Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για την 

Παροχή Υ&ηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανε&ιστηµιακής 

Μονάδας Ρόδου, µε µέριµνα του Τµήµατος Οικονοµικών Υ&οθέσεων , µε κριτήριο 

κατακύρωσης την &λέον συµφέρουσα &ροσφορά, και &ροϋ&ολογισµός το &οσό ύψους 

διακοσίων είκοσι ε&τά χιλιάδων ευρώ (227.000,00€), συµ&εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16%,   

&ου βαρύνει τον Τακτικό Προϋ&ολογισµό του Πανε&ιστηµίου. 

3. Την Συνεδρίαση …./………………. θέµα …. του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε&ιστηµίου, 

σύµφωνα µε το ο&οίο συγκροτήθηκε ε&ιτρο&ή για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού. 

4. Το διαγωνισµό &ου διενεργήθηκε σύµφωνα µε τους όρους του τεύχους ∆ιακήρυξης µε αριθµό 

…../2012 µε 1η Συνεδρίαση της Ε&ιτρο&ής ∆ιενέργειας την …/…/……. ηµέρα Σε&τεµβρίου 
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και καταληκτική Συνεδρίαση της Ε&ιτρο&ής την ../../… ηµέρα και συµµετείχαν σε αυτόν οι 

εταιρείες …………………………………………………………….. 

5. Την Ε&ιτρο&ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε τα α&ό ……………………… Πρακτικά της 

αξιολόγησε τις &ροσφορές και &ρότεινε µε την α&ό ………………….. εισήγησή της την 

κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εκεί αναφερόµενη εταιρεία ………………………. 

δεδοµένου ότι έκρινε συµφερότερη, α&ό τεχνοοικονοµική ά&οψη, την &ροσφορά της. 

6. Την α&ό ……. &ροσφορά της εταιρείας ………………………..., της ο&οίας οι &ίνακες τεχνικής 

&ροσφοράς και οικονοµικής &ροσφοράς α&οτελούν ανα&όσ&αστο µέρος της &αρούσας 

Σύµβασης. 

7. Το φάκελο του διαγωνισµού &ου διαβιβάστηκε α&ό το Τµήµα Οικονοµικών Υ&οθέσεων µε την 

α&ό …………… εισήγηση της Υ&ηρεσίας &ρος το Πρυτανικό Συµβούλιο, το ο&οίο στη 

συνεδρίασή του .. / .. . .. . …. Θέµα .. .. ενέκρινε την εν λόγω κατακύρωση και σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα σε αυτή, σε βάρος των &ιστώσεων του Τακτικού Προϋ&ολογισµού Οικονοµικού 

ετών 2013-2014 και 2015, έναντι του &οσού των ……………………………………… 

(…………………….€) συµ&εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 16%. 

συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία α&οδεκτά τα εξής : 

 

Άρθρο 1ο Αντικείµενο - Τρό&ος Παροχής Υ&ηρεσιών -Τεχνικές &ροδιαγραφές 

1.1. Το αντικείµενο της &αρούσας σύµβασης &ροσδιορίζεται αναλυτικά ως &ρος την &οιότητα, και 
την &οσότητα, α&ό την &ροκήρυξη ../2012 και την µε αρ. &ρωτ. __________ &ροσφορά του Αναδόχου. 

1.2. Ο ανάδοχος εκτελεί τις &ροβλε&όµενες υ&ηρεσίες µε µέσα δικά του. 

 

Άρθρο 2ο     Οικονοµικό Αντικείµενο - ∆ιάρκεια σύµβασης 

2.1. Το οικονοµικό αντικείµενο των εργασιών της σύµβασης για το συνολικό διάστηµα ισχύος της, 
είναι συνολικής αξίας __________  (__________.€) συµ&εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 16%., ο ο&οίος 
ανέρχεται στο &οσό __________   (__________ €) &ου θα καταβληθεί α&ό το Πανε&ιστήµιο ΚΑΕ 0845 
και αναλύεται ως εξής: 

2013: ___________________€ 

2014 __________________€ 

2015 __________________ € 

2.2. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α&ό 01/01/2013 έως 31/12/2015 για τις Οµάδες, &ρος 
καθαρισµό χώρων,  1.1/ 2/ 3/ 4.1 και για τις Οµάδες 1.2/4.2 α&ό την εγκατάσταση του Πανε&ιστηµίου 

στο κτήριο (ενδεικτικά &ροβλε&όµενη ηµεροµηνία εγκατάστασης 1/9/2013) έως  31/12/2015. 

 

Άρθρο 3ο : Τό7ος και Τρό7ος Παροχής Υ7ηρεσιών 

Τα κτίρια της Πανε&ιστηµιακής Μονάδας στη Ρόδο  σύµφωνα µε τους ε&ισυνα&τόµενους &ίνακες  

 

ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Υ7οχρεώσεις Αναδόχου 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου της καθαριότητας, ο Ανάδοχος θα &ρέ&ει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υ&οχρεούται δε να λαµβάνει υ&όψη του ο&οιεσδή&οτε 
&αρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.  

Ο Ανάδοχος υ&οχρεούται να &ροσκοµίσει κατάσταση &ροσω&ικού, &ου θα αναλάβει τον 
καθαρισµό του/των κτιρίου/ιων καθώς και να &ληροφορεί άµεσα το Τµήµα ∆ιοικητικών Υ&οθέσεων 
της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ρόδου, όσο και την Ε&ιτρο&ή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
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Εργασιών Καθαριότητας του/των κτιρίου/ιων για κάθε αλλαγή &ροσω&ικού &ου θα γίνεται, µε 
σχετική ε&ιστολή του. Ε&ίσης θα &ρέ&ει να &ροσκοµίσει κατάσταση &ροσω&ικού θεωρηµένη α&ό την 
Ε&ιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση µισθοδοσίας για το συγκεκριµένο 7ροσω7ικό και αναλυτική 
&εριοδική δήλωση &ου υ&οβάλλει στο Ι.Κ.Α. 

Ο ανάδοχος είναι α&οκλειστικά και µόνος υ&εύθυνος, ως &οινικά και αστικά υ&εύθυνος, για κάθε 
ζηµία ή βλάβη &ου θα &ροξενηθεί α&ό εργατικό ή µη ατύχηµα στο &ροσω&ικό &ου α&ασχολεί για την 
υλο&οίηση του συµβατικού έργου. 

Ο ανάδοχος &ρέ&ει να εκ&ληρώνει όλες τις υ&οχρεώσεις του α&έναντι στο ∆ηµόσιο ή στους 
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

 Α&αράβατος βασικός όρος είναι η υ&οχρέωση του αναδόχου για την α&αρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόµιµων α&οδοχών, οι ο&οίες σε καµία 
&ερί&τωση δεν µ&ορεί να είναι κατώτερες των &ροβλε&οµένων α&ό την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση 
του νόµιµου ωραρίου, όροι υγιεινής των εργαζοµένων κ.λ.&..  

Σε κάθε &ερί&τωση &ου θα δια&ιστωθεί &αράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η 
σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία και θα κηρύσσεται έκ&τωτος. 

Ο ανάδοχος σε κάθε &ερί&τωση είναι υ&οχρεωµένος να καταβάλλει όλες τις α&οδοχές, ε&ιδόµατα, 
&ροσαυξήσεις κ.λ.&. &ου δικαιούται ο κάθε εργαζόµενος, σύµφωνα µε την &ροϋ&ηρεσία του και την 
οικογενειακή του κατάσταση, να χορηγεί κατά τους καλοκαιρινούς µήνες το σύνολο της άδειας 
αναψυχής και το ε&ίδοµα αδείας σε όσους εργαζόµενους το δικαιούνται. Το στοιχείο αυτό είναι 
υ&οχρεωτικό και σε &ερί&τωση µη τήρησης ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκ&τωτος.  

 Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υ&οχρέωση να α&οζηµιώνει το «Πανε&ιστήµιο Αιγαίου»,για κάθε 
ζηµία ή βλάβη &ου θα &ροξενήσει σε αυτόν, στις εγκαταστάσεις, στο &ροσω&ικό του ή στους τρίτους 
και α&οδεδειγµένα θα οφείλεται σε α&οκλειστική αµέλεια του αναδόχου ή των υ&αλλήλων του, κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους, ό&ως καθορίζονται και &εριγράφονται ειδικότερα στο συνηµµένο   

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ε&ο&τεία του &ροσω&ικού του.  Η ε&ο&τεία θα ασκείται α&ό 
διορισµένο εκ&ρόσω&ό του, ο ο&οίος θα συντονίζει το &ροσω&ικό καθαρισµού. Ο εξουσιοδοτηµένος 
εκ&ρόσω&ος (συντονιστής) του αναδόχου υ&οχρεούται να συνεννοείται µε τον υ&εύθυνο του 
«Πανε&ιστήµιο Αιγαίου», για θέµατα &ου τυχόν θα ανακύψουν στην &ράξη, θέµατα αµοιβαίας 
ενηµέρωσης και &αραλαβή εγγράφων αναφορών, ό&ου και όταν αυτές α&αιτούνται. 

Υ&οχρεούται να συµ&ληρώνει και να υ&οβάλει τα καθορισµένα έγγραφα και εκθέσεις στην 
εταιρεία και στο «Πανε&ιστήµιο Αιγαίου» 

 Ε&ίσης, το Πανε&ιστήµιο, µετά α&ό έγγραφη γνωστο&οίηση &ρος τον ανάδοχο, δύναται να 
τρο&ο&οιεί το &ρόγραµµα καθαρισµού, σε έκτακτες κατά την κρίση του Ιδρύµατος &ερι&τώσεις. 

Ο έλεγχος του &ροσω&ικού και οι σχετικές εντολές θα δίδονται α&ό το αρµόδιο τµήµα, ε&ίσης 
τυχόν αλλαγές των &ρογραµµάτων θα γίνονται µε άδεια της αναθέτουσας αρχής. 

Σε &ερί&τωση καθυστέρησης α&ό τον Αναδόχου εκ&λήρωσης του συνόλου ή µέρους της &αροχής 
υ&ηρεσιών  για ο&οιοδή&οτε λόγο οφειλόµενο σε υ&αιτιότητά του ε&ιβάλλονται εκτός των 
&ροβλε&όµενων κατά &ερί&τωση κυρώσεων, τα &ρόστιµα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/07.  Ο Ανάδοχος 
ευθύνεται ε&ι&λέον για την &λήρη α&οκατάσταση ο&οιασδή&οτε &εραιτέρω ζηµίας του 
Πανε&ιστηµίου. 

Το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου α&αλλάσσεται α&ό κάθε ευθύνη και υ&οχρέωση για α&οζηµίωση α&ό 
τυχόν ατύχηµα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη µεταφορά του &ροσω&ικού του Αναδόχου, όσο και 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισµού των κτιρίων. 

Το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου δεν έχει υ&οχρέωση καταβολής α&οζηµίωσης για υ&ερωριακή 
α&ασχόληση ή ο&οιαδή&οτε άλλη αµοιβή στο &ροσω&ικό του Αναδόχου.  

 
Τα καθήκοντα του αναδόχου καθαρισµού των κτιρίων, θα είναι τα εξής: 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

� Η συχνότητα του καθαρισµού θα είναι σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και θα &εριλαµβάνει 
ξεσκόνισµα, σκού&ισµα, σφουγγάρισµα, καθαρισµός &ινάκων, άδειασµα καλαθιών άχρηστων 
και το&οθέτηση &λαστικών σακουλών, καθώς ε&ίσης και το &λύσιµο των καλαθιών σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα (1 φορά το µήνα). 
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� Στους χώρους ό&ου υ&άρχει ειδικός εξο&λισµός (ε&ιστηµονικά όργανα, υ&ολογιστές κ.λ&.) δεν 
α&αιτείται καθαρισµός των ευαίσθητων ε&ιστηµονικών οργάνων και των κρυστάλλων των 
οθόνων υ&ολογιστικών συστηµάτων. Ο υ&όλοι&ος εξο&λισµός καθαρίζεται κανονικά. 

� Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (1 φορά το δεκα&ενθήµερο) &λύσιµο τοίχων και θυρών, 
καθαρισµός εδράνων και εδρών διδασκαλίας, σβήσιµο µελάνης α&ό τα έδρανα. 

� Τις ηµέρες &ου δεν θα &ραγµατο&οιούνται µαθήµατα στο Πανε&ιστήµιο, ο Ανάδοχος θα 
α&ασχολείται µε τον γενικό καθαρισµό των κτιρίων (θύρες, τοίχους, υαλο&ίνακες κ.λ&). 

� Χώροι εκ&αίδευσης, ό&ως αίθουσες, εργαστήρια κ.λ&. θα &ρέ&ει να καθαρίζονται &ριν την 
έναρξη των µαθηµάτων (έως τις 8:00 &.µ.). Τα κτίρια θα &ρέ&ει να &αραδίδονται έτοιµα 
(καθαρά) µέχρι τις 8:00&.µ. 

� Σε ό&οιους χώρους &ροβλέ&ονται δύο ή &ερισσότεροι καθαρισµοί, ο &ρώτος καθαρισµός θα 
γίνεται ο&ωσδή&οτε &ριν τις 08:00, ενώ ο τελευταίος ηµερήσιος καθαρισµός δεν θα γίνεται &ριν 
α&ό τις 13:00, ανεξαρτήτως της ώρας &ραγµατο&οίησης των &ροηγούµενων καθαρισµών. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

� Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων. Σκού&ισµα των δα&έδων και κατό&ιν σφουγγάρισµα 
αυτών, &λύσιµο τοίχων και θυρών, ό&ου υ&άρχουν λεκέδες. Καθαρισµός και άδειασµα 
καλαθιών αχρήστων, &ου βρίσκονται στους διαδρόµους και το&οθέτηση &λαστικών σακουλών 
(σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), καθώς ε&ίσης και &λύσιµο των καλαθιών σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα (1 φορά το µήνα). Ε&ίσης ξεσκόνισµα των καθισµάτων και α&οµάκρυνση όλων 
των αχρήστων αντικειµένων. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

� Καθαρισµός των χώρων υγιεινής µε α&ολυµαντικά α&ορρυ&αντικά των ειδών υγιεινής, των 
&λακιδίων, των θυρών, των βρυσών , των καθρε&τών και των δα&έδων τους. Άδειασµα 
καλαθιών αχρήστων και το&οθέτηση &λαστικών σακουλών, καθώς ε&ίσης και &λύσιµο των 
καλαθιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα (1 φορά το µήνα) 

� Όλες οι τουαλέτες θα εφοδιάζονται µε χαρτί και λοι&ά αναλώσιµα (κρεµοσά&ουνα, χαρτιά 
υγείας), τα ο&οία ε&ιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

� Ξεσκόνισµα ε&ί&λων γραφείων, τηλεφώνων κι άλλων µικροαντικειµένων. Ξεσκόνισµα  
βιβλιοθηκών, ντουλα&ών ή ραφιών, µικροε&ι&λών, σωµάτων θέρµανσης, &ινάκων, κ.λ&. 
Καθάρισµα θυρών γραφείων-τοίχων α&ό τα α&οτυ&ώµατα χεριών. Σκού&ισµα και 
σφουγγάρισµα των δα&έδων. Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και το&οθέτηση &λαστικών 
σακουλών, καθώς ε&ίσης και &λύσιµο καλαθιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα (1 φορά το 
µήνα) 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

� Καθαρισµός του κέντρου δικτύου στο υ&όγειο του κτιρίου Κλεόβουλος µε ηλεκτρική σκού&α 
ώστε να µην σηκώνεται σκόνη &ου θα καθίσει στα µηχανήµατα. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

� Σκού&ισµα και &λύσιµο των κεντρικών εισόδων του κάθε κτιρίου, των κλιµακοστάσιων, των 
ανελκυστήρων (ό&ου υ&άρχουν). Ε&ίσης τακτικό (ανάλογα µε τη συχνότητα καθαρισµού του 
εκάστοτε κτηρίου) &λύσιµο των &λαϊνών,  των θυρών και των δα&έδων των ανελκυστήρων και 
των κοµ&αστών των κλιµακοστασίων. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΠΩΝ 

� Σκού&ισµα και &λύσιµο αύλειων χώρων και ράµ&ες, καθώς και &ερισυλλογή και το&οθέτηση 
των α&ορριµµάτων στον κάδο αχρήστων. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΡΡΟΩΝ 

� Τακτικός έλεγχος των ταρατσών και υδρορροών. Περισυλλογή και α&οµάκρυνση των 
α&ορριµµάτων. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ 

� Η εργασία καθαρισµού των υαλο&ινάκων θα &ραγµατο&οιείται µία (1) φορά το µήνα, το 
&ρώτο 10ήµερο έκαστου µηνός. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘ’ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

� Το συνεργείο θα &ραγµατο&οιεί όλες τις ε&ι&λέον εργασίες καθαριότητας &ου το ίδιο εντο&ίζει 
ή &ου του υ&οδεικνύονται α&ό το Τµήµα ∆ιοικητικών Υ&οθέσεων του Πανε&ιστηµίου. 

 

 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Το συνεργείο θα εκτελεί ε&ι&λέον εργασίες καθαριότητας αναλόγως των αναγκών, στο βαθµό 
&ου α&αιτείται, για να είναι όλοι οι χώροι, εσωτερικοί και εξωτερικοί, διαρκώς καθαροί. 

Τα καλάθια θα αδειάζονται και τα σκου&ίδια σε δά&εδα και έ&ι&λα θα µαζεύονται καθηµερινά 
σε όλους τους χώρους, και εφόσον α&αιτείται ανεξαρτήτως &ρογραµµατισµού. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υ&οχρέωση να διαθέτει συνεργεία καθαρισµού για να 
αντιµετω&ίζονται, α&ρόβλε&τες &ερι&τώσεις καθαρισµού (σε &ερί&τωση Γενικών Συνελεύσεων, 
∆ιηµερίδων, Σεµιναρίων, Παρουσιάσεων, Εκδηλώσεων, Εκλογές  κ.λ&.) ανά &άσα στιγµή, όλες τις 
ηµέρες της εβδοµάδας και χωρίς ε&ι&λέον αµοιβή. 

Ο καθηµερινός &ρογραµµατισµός µ&ορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύµβασης, κατά την 
κρίση του Πανε&ιστηµίου, για λόγους ό&ως είναι -ενδεικτικά αλλά όχι α&οκλειστικά- η αλλαγή χρήσης 
χώρου και γενικά ο συντονισµός των εργασιών καθαριότητας µε το &ρόγραµµα δραστηριοτήτων του 
Πανε&ιστηµίου. 

Το Πανε&ιστήµιο µ&ορεί, κατά την κρίση του, να ζητήσει τη µείωση του έργου καθαριότητας 
κατά τις &εριόδους &ου δεν υ&άρχει εντατική χρήση χώρων µε αντίστοιχη αύξηση του έργου σε 
&εριόδους &ου υ&άρχει ανάγκη, υ&ό την &ροϋ&όθεση ότι το συνολικό ετήσιο έργο δεν αυξάνεται. 

Τα µέσα και τα υλικά καθαριότητας ε7ιβαρύνουν τον ανάδοχο, ο ο&οίος &ρέ&ει να διαθέτει 
όλο τον α&αιτούµενο εξο&λισµό για καθαρισµό &ατωµάτων κάθε είδους, συµ&εριλαµβανοµένων των 
χαλιών και µοκετών, &ερσίδων και κουρτινών, τοίχων και &αραθύρων, θυρών, ε&ιφανειών γενικότερα, 
καθώς και των ε&ί&λων και του εξο&λισµού &ου διαθέτει το Πανε&ιστήµιο. 

Για τις µεθόδους και τα υλικά καθαρισµού &ου θα χρησιµο&οιήσει το συνεργείο για το 
καθαρισµό του κινητού και ακίνητου εξο&λισµού του Πανε&ιστηµίου, θα &ρέ&ει να &ροηγείται 
συνεννόηση µε το Τµήµα ∆ιοικητικών Υ&οθέσεων του Πανε&ιστηµίου. 

Το συνεργείο οφείλει να ενηµερώνει &λήρως για το είδος των υ&ό χρήση µέσων και ειδικά των 
υλικών καθαριότητας, τα ο&οία &ρέ&ει να είναι ασφαλή, µη τοξικά και µη αλλεργιογόνα. Τα υλικά 
καθαρισµού θα &ρέ&ει να είναι ελεγµένα και καταχωρηµένα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και δεν 
θα &ρέ&ει να &ροκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείµενα. Μέριµνα θα &ρέ&ει να λαµβάνεται 
για την ασφάλεια των χώρων κατά τον καθαρισµό τους σε ζητήµατα &ου &εριλαµβάνουν -ενδεικτικά 
αλλά όχι α&οκλειστικά- την ασφάλεια του εξο&λισµού και την α&οφυγή ατυχηµάτων &.χ. λόγω 
γλιστρήµατος, χρήσης ηλεκτρικών συσκευών, ε&αφής µε υλικά καθαρισµού κ.λ&.  

Μία φορά σε κάθε &ερίοδο διακο&ών -των Χριστουγέννων του Πάσχα και των Θερινών- θα 
γίνεται σχολαστικός καθαρισµός των κτιρίων. 

Οι σάκοι των α&ορριµµάτων θα συγκεντρώνονται α&ό τον ανάδοχο &ου θα αναλάβει τον 
καθαρισµό, και θα µεταφέρονται στους χώρους &ου &ροβλέ&ετε η α&οκοµιδή τους α&ό το ∆ήµο. 

ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος είναι υ&οχρεωµένος να &ροσκοµίσει, κατά την υ&ογραφή της σύµβασης, Εγγυητική 
Ε&ιστολή αναγνωρισµένης Τρά&εζας, σύµφωνη µε το υ&όδειγµα &ου &εριλαµβάνεται στη διακήρυξη 
του σχετικού διαγωνισµού, για &οσό ………………..€ (…………………………ευρώ) ως εγγύηση για την 
καλή εκτέλεση της σύµβασης, η ο&οία θα &αραµείνει στο Πανε&ιστήµιο µέχρι &λήρους εκτέλεσης 
αυτής. 

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται α&ό &ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά &ρόσω&α &ου 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρω&αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 

 Η α&αλλαγή α&ό την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε ε&ιστροφή της εγγυητικής 
ε&ιστολής στον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 Ο : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υ&οκατασταθεί α&ό τρίτο φυσικό ή νοµικό &ρόσω&ο εν’ όλω ή εν 
µέρει στα δικαιώµατα ή υ&οχρεώσεις του &ου α&ορρέουν α&ό την &αρούσα Σύµβαση, ούτε του 
ε&ιτρέ&εται η εκχώρηση µέρους ή όλης της &αρούσας σε ο&οιονδή&οτε τρίτο.  

ΑΡΘΡΟ 7 Ο : Ευθύνη για ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Πανε&ιστηµίου για κάθε &ροσβολή δικαιώµατος &νευµατικής 
ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας τρίτου για την ανάθεση ή ο&οιοδή&οτε µέρος του &ου &αρέχεται α&ό την 
&αρούσα Σύµβαση.   

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα αναλαµβάνει δικαστικό ή εξώδικο αγώνα εναντίον κάθε αγωγής, 
µήνυσης ή άλλης δικαστικής ή διοικητικής ενέργειας ή διεκδίκησης ή δραστηριότητας στρεφόµενης 
κατά του Πανε&ιστηµίου και &ου αφορά στον ισχυρισµό ότι η ανάθεση της Προµήθειας ή δικαιώµατα 
ε&’ αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 08  Ο : Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης  

Η ισχύς της &αρούσας Σύµβασης άρχεται α&ό 01/01/2013 και λήγει  31/12/2015 για τις Οµάδες, 
&ρος καθαρισµό, χώρων  1.1/ 2/ 3/ 4.1 και για τις Οµάδες 1.2/4.2 α&ό την εγκατάσταση του 
Πανε&ιστηµίου στο κτήριο (ενδεικτικά &ροβλε&όµενη ηµεροµηνία εγκατάστασης 1/9/2013) έως  
31/12/2015.  

Το Πανε&ιστήµιο δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε κάθε &ερί&τωση &αράβασης των 
όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες &ερι&τώσεις: 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκ&ληρώνει &ροσηκόντως τις υ&οχρεώσεις του &ου α&ορρέουν α&ό τη 
Σύµβαση, &αρά τις &ρος τούτο οχλήσεις του Πανε&ιστηµίου, 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται &ρος τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολής 
του Πανε&ιστηµίου, 

(γ)  αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει ο&οιοδή&οτε µέρος ή το σύνολο της 
&ροµήθειας υ&εργολαβικά σε τρίτο, τον ο&οίο δεν είχε συµ&εριλάβει στην &ροσφορά του, 

(δ) αν ο Ανάδοχος &τωχεύσει, τεθεί υ&ό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν &ράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σηµαντικό µέρος των &εριουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη α&όφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
ε&αγγέλµατός του. 

ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες - Εκ7τώσεις 

Σε κάθε &ερί&τωση &ου ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του υ&οχρεώσεις η αρµόδια ε&ιτρο&ή θα 
εισηγείται στο διοικητικό της όργανο, την ε&ιβολή χρηµατικών και διοικητικών &ροστίµων.  Σε 
διάστηµα ενός µήνα το αρµόδιο διοικούν όργανο της Αναθέτουσας Αρχής υ&οχρεούται να ε&ικυρώσει 
ή να α&ορρίψει το &ρόστιµο ή την &οινή.  Σε &ερί&τωση ε&ιβολής τριών &ροστίµων η σύµβαση θα 
καταγγέλλεται αυτόµατα.  Το ίδιο ισχύει σε &ερί&τωση &ου ο ανάδοχος ε&ι&ληχθεί ή τιµωρηθεί α&ό 
την αρµόδια ε&ιτρο&ή µε ο&οιαδή&οτε &οινή για &ερισσότερες α&ό έξι φορές. 

α.  Σε &ερί&τωση &ου το α&ασχολούµενο &ροσω&ικό, αριθµητικά δεν θα είναι ακριβώς αυτό &ου 
&ροτείνεται στην &ροσφορά,   ε&ιβάλλεται χρηµατική &οινή &εντακοσίων ευρώ (500,00 €).  

 β.  Εάν σε ε&όµενο έλεγχο δια&ιστωθεί &αρόµοια &αράβαση η χρηµατική &οινή δι&λασιάζεται. 

γ.  Εάν κά&οια α&ό τις &αρα&άνω &αραβάσεις ε&αναληφθεί, κατό&ιν α&οφάσεως της Συγκλήτου ή του 
Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, κινείται η διαδικασία έκ&τωσης του αναδόχου και η 
κατά&τωση της εγγυητικής ε&ιστολής καλής εκτέλεσης υ&έρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

δ.  Οι &αρα&άνω χρηµατικές &οινές ε&ιβάλλονται µε α&όφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού 
Συµβουλίου και η &αρακράτηση των αντίστοιχων &οσών θα γίνεται α&ό το αµέσως ε&όµενο χρηµατικό 
ένταλµα &ληρωµής του Αναδόχου. 

στ.  Για κάθε άλλη α&όκλιση α&ό τους όρους της σύµβασης και της &ροσφοράς, καθώς και για 
&ερι&τώσεις µη τήρησης των υ&οχρεώσεων &ρος τους εργαζοµένους, το Πρυτανικό Συµβούλιο έχει το 
δικαίωµα να ε&ιβάλλει χρηµατική &οινή ανάλογη αυτών &ου αναφέρονται ανωτέρω. Σε &ερί&τωση 
υ&οτρο&ής ισχύουν τα αναφερόµενα στα στοιχεία γ και δ του άρθρου αυτού. 

ζ. Σε &ερί&τωση αθετήσεως των όρων της σύµβασης ή σε &ερί&τωση &ου ο Ανάδοχος δεν 
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αντα&οκρίνεται α&όλυτα στις υ&οχρεώσεις &ου α&ορρέουν α&ό τους όρους της διακήρυξης και της 
σύµβασης &ου θα υ&ογραφεί ή δεν συµµορφώνεται &ρος τις υ&οδείξεις του αρµοδίου διοικούντος 
οργάνου του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου, µε εισήγηση της αρµόδιας ε&ιτρο&ής και των άλλων υ&ηρεσιών 
(ΙΚΑ , Ε&ο&τεία εργασίας,  κ.λ.&.) , διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση και να 
κηρύξει έκ&τωτο τον ανάδοχο. 
η.  Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση του Πανε&ιστηµίου Αιγαίου) το έργο, &ριν την 
ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου σύµβασης, υ&οχρεούται στην καταβολή &οινικής ρήτρας (&ρος το 
Πανε&ιστήµιο Αιγαίου) ηµερησίως για κάθε ηµέρα διακο&ής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της 
σύµβασης, ίσης µε το 0,5% ε&ί της συνολικής συµβατικής αξίας για την &ρώτη µέρα διακο&ής και  1% 
για τις υ&όλοι&ες.  
 
 
Στην ανωτέρω &ερί&τωση το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου δικαιούται να κηρύξει έκ&τωτο τον ανάδοχο, να 
&ροβεί σε α&ευθείας ανάθεση (µε ελεύθερη τιµή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει, α&ό 
τον έκ&τωτο ανάδοχο, την τυχόν &ροκύ&τουσα διαφορά τιµής, &αράλληλα µε την αξίωση για 
κατά&τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υ&έρ αυτού..  

• Το Πανε&ιστήµιο αναστέλλει την καταβολή ο&οιουδή&οτε &οσού, &ληρωτέου σύµφωνα µε την 
Σύµβαση &ρος τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υ&οχρεώσεων και οι 
εγγυητικές ε&ιστολές κατα&ί&τουν. 

• Για τη διαδικασία και τις συνέ&ειες της έκ&τωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του 
Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Εξαίρεση Ε7ιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή 

του εργοστασίου του προμηθευτή. 

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 

(3) Πλημμύρα. 

(4) Σεισμός.  

(5) Πόλεμος.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς 

την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως 

του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας 

τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Τρο7ο7οίηση της Σύµβασης 

Η σύµβαση µ&ορεί να τρο&ο&οιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Ο&οιαδή&οτε όµως, τρο&ο&οίηση των όρων της &αρούσας Σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως 
και θα υ&ογράφεται και α&ό τους δύο συµβαλλοµένους, µετά α&ό γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου του Πανε&ιστηµίου, α&οκλειόµενης ρητά ο&οιασδή&οτε τρο&ο&οίησης µε &ροφορική 
συµφωνία. 

Το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα ε&έκτασης ή µείωσης του αντικειµένου της 
σύµβασης µε αντίστοιχη αύξηση ή µείωση του τιµήµατος των υ&ηρεσιών . Βάση για την 
ανα&ροσαρµογή της α&οζηµίωσης θα α&οτελεί ο &ίνακας στο άρθρο 2  και το άρθρο 3  της &αρούσας 
σύµβασης .   

 Για υ&ηρεσίες &ου δεν αναγράφονται στο &ίνακα του άρθρου 3, η ανάθεση θα γίνεται κατό&ιν 
&ροσφοράς του Αναδόχου και σχετικής δια&ραγµάτευσης µε το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου. 
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Ε&ίσης σε &ερί&τωση &ου στο διάστηµα   ισχύος της σύµβασης µεταφερθεί η Υ&ηρεσία σε άλλα 
κτήρια, το Πανε&ιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση, εφόσον ειδο&οιήσει 
εγγράφως τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Ε7ίλυση ∆ιαφορών 

Η εν λόγω Σύµβαση διέ&εται α&ό το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε &ερί&τωση διαφορών, &ου ενδεχοµένως &ροκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, το Πανε&ιστήµιο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
&ροσ&άθεια για τη φιλική ε&ίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής &ίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών &άντα υ&ό το &ρίσµα της &ροστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος. 

Σε &ερί&τωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά α&οδεκτής λύσης α&οκλειστικά αρµόδια είναι τα 
Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά της &όλης της Μυτιλήνης. 

ΑΡΘΡΟ 13 Ο : Παράρτηµα: ∆ιέ7οντα την Παροχή Υ7ηρεσιών Έγγραφα 

Τα έγγραφα &ου διέ&ουν την &αρούσα Σύµβαση, τα ο&οία υ&ογράφονται α&ό αµφότερα τα 
συµβαλλόµενα µέρη, &ροσαρτώνται στην &αρούσα Σύµβαση και α&οτελούν ένα ενιαίο και 
ανα&όσ&αστο σύνολο µε τη Σύµβαση, οι όροι τους µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της 
&αρούσας Σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

Η &λήρης οικονοµική και τεχνική &ροσφορά της εταιρείας στο διαγωνισµό, µε αρ. &ρ. 
……………….. 

Η α&όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου κατά τη Συνεδρίασή του ………………… (θέµα ……), µε 
την ο&οία έγινε η κατακύρωση. 

ΑΡΘΡΟ 14 Ο : Λοι7οί Όροι 

Α&οκλείεται η α&ό τον Ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των, α&ό την &αρούσα &ροκυ&τόντων, 
δικαιωµάτων και υ&οχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος είναι &λήρως και α&οκλειστικά µόνος υ&εύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως &ρος το α&ασχολούµενο α&ό αυτόν &ροσω&ικό για την εκτέλεση των υ&οχρεώσεων της 
Σύµβασης. Σε &ερί&τωση ο&οιασδή&οτε &αράβασης ή ζηµίας &ου &ροκληθεί σε τρίτους υ&οχρεούται 
µόνος αυτός στην α&οκατάστασή της. 

Κάθε διαφορά &ου αφορά την ερµηνεία και την εκτέλεση της Σύµβασης θα ε&ιλύεται α&ό τα 
αρµόδια ∆ικαστήρια της Μυτιλήνης.  

Η &αρούσα Σύµβαση υ&ερισχύει α&ό κάθε άλλο κείµενο στο ο&οίο αυτή στηρίζεται (διακήρυξη, 
&ροσφορές, κ.λ.&.), εκτός εάν αυτό µνηµονεύεται ρητώς στην &αρούσα Σύµβαση. 

Η &αρούσα Σύµβαση διέ&εται α&ό τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), του Π.∆. 118/2007 
(ΦΕΚ Α’ 150) και τις λοι&ές &ερί &ροµηθειών του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. διατάξεις.  

Για κάθε ζήτηµα &ου δεν καθορίζεται µε σαφήνεια στην &αρούσα Σύµβαση, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας &ερί &ροµηθειών του ∆ηµοσίου, ό&ως αυτή ισχύει κατά την ηµέρα 
υ&ογραφής της &αρούσας. 

Τέλος, η &αρούσα Σύµβαση, αφού συντάχθηκε σε δι&λό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
µονογράφεται και υ&ογράφεται α&ό τους συµβαλλόµενους ως έ&εται. 

 

 

 

Για το 

Πανε&ιστήµιο Αιγαίου 

  

( ανάδοχος) 

 

Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας 

Αντι&ρύτανης Οικονοµικού 

Προγραµµατισµού και Ανά&τυξης 

Οι νόµιµοι 
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