
Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

φοιτητών /τριών της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης, α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής 

των δωµατίων έως την 

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, έχοντας υ̟όψη:

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

των σ̟ουδών και διεθνο̟οίηση των ανωτάτων εκ̟αιδευτικών ιδρυµάτων»,

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

αυτός έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει σήµερα,

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

4. Το Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «

5. Την υ̟ουργική ̟ράξη Φ. 120.61/58/Β2/67211/24.08.2010 (ΦΕΚ Γ’ 779), «Περί εκλογής 

Πρύτανη και Αντι̟ρυτάνεων στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου»,

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

θεµάτων», ό̟ως αυτός έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει σή

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

Κράτους και άλλες διατάξεις»,

8. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει σήµερα,

9. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α’204), 

∆ικαίου», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει σήµερα,

10. Το  άρθρο  98  ̟αρ.1  του  Συντάγµατος  και  του  Ν.2741/1999  ό̟ως αντικαταστάθηκε  α̟ό  

τις  διατάξεις  του  Ν.3060/02  (ΦΕΚ 

̟αροχής υ̟ηρεσιών και δηµοσίων

11. Το αρ. 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος,

12. Το Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί τρό̟ου ενεργείας υ̟ό των Νοµικών Προσώ̟ων 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Μυτιλήνη, 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη µίσθωση 13  κλινών για τη στέγαση των 

της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης, α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής 

των δωµατίων έως την 30/09/2015 εκτός των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου.

 

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, έχοντας υ̟όψη: 

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

των σ̟ουδών και διεθνο̟οίηση των ανωτάτων εκ̟αιδευτικών ιδρυµάτων»,

ξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό̟ως 

αυτός έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει σήµερα, 

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

«Ίδρυση Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου,…», ό̟ως ισχύει σήµερα,

ή ̟ράξη Φ. 120.61/58/Β2/67211/24.08.2010 (ΦΕΚ Γ’ 779), «Περί εκλογής 

Πρύτανη και Αντι̟ρυτάνεων στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου», 

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

θεµάτων», ό̟ως αυτός έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει σήµερα, 

Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆α̟ανών του 

 

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

τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει σήµερα, 

Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α’204), «Περί λογιστικού των Νοµικών Προσώ̟ων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει σήµερα, 

Το  άρθρο  98  ̟αρ.1  του  Συντάγµατος  και  του  Ν.2741/1999  ό̟ως αντικαταστάθηκε  α̟ό  

διατάξεις  του  Ν.3060/02  (ΦΕΚ 241Α)  «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων ̟ροµηθειών, 

̟αροχής υ̟ηρεσιών και δηµοσίων έργων», ό̟ως σήµερα ισχύει. 

Το αρ. 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 

Το Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί τρό̟ου ενεργείας υ̟ό των Νοµικών Προσώ̟ων 

: 2251036929                          1

υτιλήνη,  24 Νοεµβρίου 2014 

Α.Π. 9685  

κλινών για τη στέγαση των 

της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης, α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής 

30/09/2015 εκτός των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου. 

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

των σ̟ουδών και διεθνο̟οίηση των ανωτάτων εκ̟αιδευτικών ιδρυµάτων», 

ξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό̟ως 

ό̟ως ισχύει σήµερα, 

ή ̟ράξη Φ. 120.61/58/Β2/67211/24.08.2010 (ΦΕΚ Γ’ 779), «Περί εκλογής 

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

Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆α̟ανών του 

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

«Περί λογιστικού των Νοµικών Προσώ̟ων ∆ηµοσίου 

Το  άρθρο  98  ̟αρ.1  του  Συντάγµατος  και  του  Ν.2741/1999  ό̟ως αντικαταστάθηκε  α̟ό  

«Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων ̟ροµηθειών, 

Το Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί τρό̟ου ενεργείας υ̟ό των Νοµικών Προσώ̟ων 
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∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ̟ροµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή 

εκ̟οιήσεων ακινήτων, εκ̟οιήσεων κινητών ̟ραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», ό̟ως 

ισχύει σήµερα, 

13. Το Π.∆. 34/95 (ΦΕΚ 30 τ. Α’) «Κωδικο̟οίηση διατάξεων νόµων ̟ερί εµ̟ορικών µισθώσεων» 

ό̟ως  ισχύει σήµερα, 

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

15. Τις διατάξεις του Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ64/2007, τ.Α΄):«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ̟ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων και υ̟ηρεσιών»,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Ε̟ιτρο̟ής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005  

και µε βάσει το άρθρο 6  ̟αρ. 2  του Π.∆ 60/2007 εξαιρούνται οι συγκεκριµένες υ̟ηρεσίες α̟ό 

την διαδικασία του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού  (̟αράρτηµα IIΒ  -Υ̟ηρεσίες ξενοδοχείων και 

Εστιατορίων\CPV  64  Α̟ό 55000000-0  έως 55524000-9,  και α̟ό93400000-2 έως 93411000-2\). 

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

2000/53 της 29ης Ιουνίου 2000 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις 

Εµ̟ορικές Συναλλαγές», 

17.  Το ̟.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) «Κατάταξη των ενοικιαζοµένων δωµατίων και 

ενοικιαζοµένων ε̟ι̟λωµένων διαµερισµάτων σε κατηγορίες µε το σύστηµα των κλειδιών»  

18. Την Υ̟ουργική Α̟όφαση 13635/2006 «Τρο̟ο̟οίηση του ̟.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 

281/Α/28.12.2000) 

19. Το Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ιατάκτες» 

20. Το Π.∆. 155/2009 «Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 

197/01.10.2002, τ. Α΄), 

21. Τη µε αριθµ. 49212/ΙΒ/02-05-2012(Α∆Α Β4969-2ΦΑ) α̟όφαση του Υ̟ουργού Παιδείας δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, για ̟ροέγκριση ανάληψης υ̟οχρέωσης (συνολικού ̟οσού 

1.020.00,00€) για τον ΚΑΕ 0813β του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για τα 

οικονοµικά έτη 2013, 2014 και 2015. 

22. Τον µε αριθµό 4848/2012  ∆ηµόσιο Ανοικτό διαγωνισµό, για τη µίσθωση 180 κλινών (ανά 

έτος) για τη στέγαση των φοιτητών /τριών της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για 

τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014–2015. 

23. Τον µε αριθµό 7301/2013 ∆ιαγωνισµό του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου,  για τη µίσθωση 24 

κλινών για τη στέγαση των φοιτητών /τριών της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης, α̟ό 

την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των δωµατίων  έως την 30/09/2015 εκτός των µηνών Ιουλίου και 

Αυγούστου και  

24.  Τη µε  υ̟’ αριθµ. 02/30-10-2014 (θέµα 8.1) α̟όφαση της Συγκλήτου του Πανε̟ιστηµίου 

Αιγαίου, για «µίσθωση 13 κλινών µε τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης 
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(δια̟ραγµάτευσης) για ανάγκες στέγασης των φοιτητών/τριών της Πανε̟ιστηµιακής 

Μονάδας Μυτιλήνης, για 1 ακαδηµαϊκό έτος, α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των δωµατίων  

έως την 30/09/2015 εκτός των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου». 

 

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου σας γνωστο̟οιεί ότι θα ̟ροβεί στη µίσθωση 13 κλινών µε τη 

διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευση) για τις ανάγκες στέγασης των 

φοιτητών/τριών της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για 1 ακαδηµαϊκό έτος, α̟ό την 

ηµεροµηνία ̟αραλαβής των δωµατίων  έως την 30/09/2015 εκτός των µηνών Ιουλίου και 

Αυγούστου.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κείµενο της ̟ρόσκλησης είναι ισχυρότερο α̟ό κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τη διαδικασία, 

εκτός α̟ό ̟ροφανή σφάλµατα ή ̟αραδροµές. 

2. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Η υ̟οβολή ̟ροφοράς στα ̟λαίσια της διαδικασίας της α̟ευθείας ανάθεσης, συνε̟άγεται 

αυτόµατα την ̟λήρη και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή α̟ό το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της 

̟ρόσκλησης, των α̟οφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας 

νοµοθεσίας-νοµολογίας σχετικά µε τις µισθώσεις ακινήτων α̟ό τα Ν.Π.∆.∆. 

4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος /η  µ̟ορεί να ζητήσει συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ή διευκρινίσεις 

για το ̟εριεχόµενο της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης, α̟ό το Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του 

Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έως και ̟έντε (5) 

ηµέρες ̟ρο της ηµεροµηνίας διενέργειας. Αρµόδια για την ̟αροχή ̟ληροφοριών σχετικά µε 

την ̟ρόσκληση είναι η κ. Άννα Τζαγκαράκη τηλ. 2251036923  φάξ: 2251036009, e-mail: 

atzag@aegean.gr  καθώς και α̟ό το Γραφείο Σ̟ουδών και Φοιτητικής Μέριµνας Μυτιλήνης η 

κ. Φλώρα Αντωνο̟ούλου, τηλ : 2251036932. 

5. Ε̟ί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται α̟ό τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα α̟ό τα 

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

δίκαιο είναι ̟άντοτε το Ελληνικό. 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Αντίτυ̟α των τευχών της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α̟ό 

το Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της Περιφερειακής ∆/νσης του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη 

Μυτιλήνη, το ο̟οίο στεγάζεται στην ταχυδροµική διεύθυνση: Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτήριο 

∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Οι ενδιαφερόµενοι /ες  έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ̟ρόσβασης 

στο κείµενο της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης και εκτύ̟ωσης αυτού (εφόσον το ε̟ιθυµούν) στην 
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ιστοσελίδα του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου www.aegean.gr και συγκεκριµένα στη θέση 

«Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις». 

 

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

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το ̟ρος µίσθωση ακίνητο (ξενοδοχείο /ενοικιαζόµενα ε̟ι̟λωµένα δωµάτια ή 

διαµερίσµατα), θα ̟ρέ̟ει να είναι κατάλληλο για τη στέγαση των φοιτητών/τριών της 

Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης και να ̟ληρεί τις ̟αρακάτω ̟ροδιαγραφές:  

1. Να είναι ετοιµο̟αράδοτο µε ελάχιστες ̟αρεµβάσεις όσον αφορά στη διαµόρφωση των 

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

2. Σε ̟ερί̟τωση αιτήµατος για ̟αροχή στέγασης α̟ό άτοµο ή Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 

(Α.Μ.Ε.Α.), θα στεγαστεί/στεγαστούν στο ̟λησιέστερο του Πανε̟ιστηµίου  συµβαλλόµενο 

ενοικιαζόµενο κατάλυµα α̟ό αυτά ̟ου έχουν ήδη ε̟ιλεγεί. Οι ιδιοκτήτες/τριες των εν 

λόγω δωµατίων θα δεσµευθούν να διαµορφώσουν κατάλληλα τον χώρο σε συνεννόηση µε 

την Τεχνική Υ̟ηρεσία του Παν/µίου Αιγαίου. Όσον αφορά στη µίσθωση του 

συγκεκριµένου δωµατίου θα υ̟άρξει ειδική µέριµνα κατό̟ιν α̟όφασης της Συγκλήτου.  

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

των κλειδιών α̟ό 2 και άνω για τα ενοικιαζόµενα ε̟ι̟λωµένα δωµάτια ή διαµερίσµατα. 

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

συµ̟εριλαµβανοµένου διαδρόµου και λουτρού. Όλα τα δωµάτια και τα διαµερίσµατα να 

είναι κατάλληλα για την διαµονή φοιτητών /τριών. Τα δωµάτια ̟ου είναι µεγαλύτερα των 

25m2 και ̟εριλαµβάνουν δύο ξεχωριστά υ̟νοδωµάτια ̟έραν της κουζίνας-καθιστικού και 

µ̟άνιου, να θεωρούνται δίκλινα και η µίσθωσή τους να ̟ροσαυξάνεται στο 50%. Σε 

αντίθετη ̟ερί̟τωση το δωµάτιο θα θεωρείται µονόκλινο.  

4. Να έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις θέρµανσης, ύδρευσης, α̟οχέτευσης, τηλεφώνου, 

αερισµού και ατοµικών χώρων υγιεινής και ζεστού νερού. 

5. Να έχει την α̟αιτούµενη στατική ε̟άρκεια για τη στέγαση των ̟αρα̟άνω λειτουργιών. 

6. Να έχει την ανάλογη άδεια λειτουργίας α̟ό τον Ε.Ο.Τ., ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της 

ο̟οίας θα κατατεθεί. 

7. Να   διαθέτει ̟ιστο̟οιητικό ενεργειακής α̟όδοσης. 

8. Να τηρείται ο Κανονισµός Παθητικής Πυρο̟ροστασίας µέσω κατάλληλων οδεύσεων 

διαφυγής, να έχουν ληφθεί µέσα ενεργητικής ̟υρο̟ροστασίας και να έχουν Πιστο̟οιητικό 

καλής λειτουργίας της Πυρασφάλειας ̟ου να ισχύει, το ο̟οίο θα κατατεθεί, µαζί µε 

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση στην ο̟οία θα εγγυώνται και θα δεσµεύονται για τα ̟ροαναφερόµενα. 

9. Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίο έχει το δικαίωµα να αυξοµειώνει τα δωµάτια ανάλογα µε τις 

ανάγκες του. 
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10. Θα ̟ροσκοµίζεται βεβαίωση για τον ακριβή αριθµό των φοιτητών/τριών ̟ου διαµένουν 

στο ξενοδοχείο, σύµφωνα µε τη τελική λίστα του Γραφείου Σ̟ουδών και Φοιτητικής 

Μέριµνας, ένα µήνα µετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας ε̟ιλογής δικαιούχων φοιτητών 

α̟ό το συµβούλιο Φοιτητικής Μέριµνας. Η λίστα δύναται να τρο̟ο̟οιείται µετά α̟ό κάθε 

ορκωµοσία  και ανάλογα µε τις ανάγκες του Πανε̟ιστηµίου.  Η ̟ληρωµή θα γίνεται βάση 

του ̟ραγµατικού αριθµού των κλινών ̟ου θα µισθωθούν.  

11. Η Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα Μυτιλήνης (Π.Μ.Μ.) δύναται να υ̟οδεικνύει φοιτητές/τριες 

του ̟ρογράµµατος ERASMUS ̟ου φοιτούν στην Π.Μ.Μ. ̟ου ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να 

στεγάσει µε τους ίδιους όρους. 

12. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει το ακίνητο ασφαλισµένο κατά ̟υρός και σεισµού και να 

υ̟άρχει συµβόλαιο αστικής ευθύνης στην αντίθετη ̟ερί̟τωση το Πανε̟ιστήµιο 

α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε υ̟οχρέωση α̟ό τις ζηµιές ̟ου τυχόν θα ̟ροξενηθούν στο ακίνητο 

α̟ό ̟υρκαγιά. 

      Κάθε δωµάτιο θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει: 

ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ 

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

� Ένα τουλάχιστον κοµοδίνο ανά κλίνη 

� Καθρέ̟της ε̟ιτοίχιος ή στο ερµάριο 

� Μικρό τρα̟έζι ή γραφείο 

� Ένα κάθισµα ανά κλίνη 

� Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτοµο 

� Φωτιστικό στη βεράντα  

� Ένα κάθισµα ανά κλίνη στη βεράντα και ένα τρα̟έζι 

� Ικανο̟οιητική συσκότιση µε κουρτίνες ή ̟αντζούρια 

� Μια ντουλά̟α ανά κλίνη ή µία δι̟λή ντουλά̟α ανά δίκλινο 

 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

� Ένα στρώµα ανατοµικό και ένα µαξιλάρι ανά κλίνη 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ 

� Νι̟τήρας 

� Λεκάνη και καζανάκι 

� Μ̟ανιέρα ή ντουζιέρα 

� Φωτιστικό  

� Καθρέ̟της ε̟ιτοίχιος και εταζέρα 

� Καλάθι αχρήστων µε κάλυµµα και ̟ιγκάλ 
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� Άγκιστρα ̟ετσετών και ενδυµάτων 

� Κουρτίνα µ̟ανιέρας ή ντουζιέρας 

� Εξαερισµός φυσικός ή τεχνητός 

� Πλακίδια γύρω α̟ό το νι̟τήρα και το ντους 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

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

̟λήρως εξο̟λισµένη 

� ∆υνατότητα ενσύρµατης internet σύνδεσης σε κάθε δωµάτιο, 24ώρες/24ωρο. Εναλλακτικά, 

της ενσύρµατης σύνδεσης σε κάθε δωµάτιο, να υ̟άρχει σε κοινόχρηστο χώρο, ασύρµατο 

access point µε ̟εριορισµένη εµβέλεια. Το ξενοδοχείο θα συνδέεται µε ̟αροχέα 

Internet µέσω adsl ενσύρµατου κυκλώµατος µε ταχύτητα τουλάχιστον την µέγιστη 

̟ροσφερόµενη α̟ό τον ̟άροχο στην ̟εριοχή ̟ου θα βρίσκονται τα δωµάτια. 

�  Σαλόνι µε τηλεόραση 

� ∆υνατότητα ̟λύσης ρούχων 

� Φαρµακείο µε είδη ̟ρώτης ανάγκης σε κάθε όροφο 

� Καρτοτηλέφωνο στον κοινόχρηστο χώρο (̟ροαιρετικό)  

� Κεντρική ̟όρτα µε ηλεκτρονική κάρτα (̟ροαιρετικό)  

� Θέρµανση σε όλους τους χώρους τουλάχιστον έξι (6) ώρες ηµερησίως 

� Κουτί και έντυ̟α ̟αρατηρήσεων – ̟αρα̟όνων 

� Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ̟ρίζες σε όλους τους χώρους 

� Παροχή ζεστού νερού για οκτώ (8) ώρες ηµερησίως 

� Πινακίδα µε τηλέφωνα ̟ρώτης ανάγκης σε ̟ροσιτό σηµείο του κτιρίου 

� Καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Παν/µίου 

(ΦΕΚ1376/25-10-2002) 

� Βοηθητικοί χώροι – α̟οθήκες, ε̟αρκείς και κατάλληλοι να καλύψουν τις ανάγκες 

α̟οθήκευσης των ̟ροσω̟ικών αντικειµένων των φοιτητών /τριών  κατά τους θερινούς 

µήνες 

� Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων του µισθίου υ̟οδοχής (διαδρόµων, βεραντών) 

καθώς και των δωµατίων 3 φορές εβδοµαδιαίως και µετά α̟ό συνεννόηση µε τους 

διαµένοντες φοιτητές/τριες, ό̟ως αυτό ορίζεται α̟ό τον Εσωτ. Κανονισµό του Παν/µίου 

(ΦΕΚ1376/25-10-2002). 

� Συντήρηση των δικτύων ̟αροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, α̟οχέτευσης, τηλεφώνου, 

του ανελκυστήρα, του καλοριφέρ, κτλ. 

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

ρεύµατος, νερού, και α̟οχέτευσης. 
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� Λειτουργία και συντήρηση συστήµατος ̟υρασφάλειας και συναγερµού. 

� Η α̟οκατάσταση και η συµ̟λήρωση κάθε οφειλόµενης σε συνήθη χρήση ή ανωτέρα βία 

βλάβη, ελαττώµατα ή α̟ώλεια. 

� Η λειτουργία και συντήρηση ενδοε̟ικοινωνιακού συστήµατος τηλεφώνου σε κάθε 

δωµάτιο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

� Μ̟αλκόνια – βεράντες σε όλα τα δωµάτια 

� Κλιµατισµό – θέρµανση σε όλα τα δωµάτια 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ – ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το ̟ρος µίσθωση ακίνητο: 

� Θα βρίσκεται υ̟οχρεωτικά στην ευρύτερη ̟εριοχή της ̟όλης της Μυτιλήνης και έως 

ακτίνα 15 χιλιοµέτρων ̟ροσεγγιστικά, α̟ό το κέντρο της ̟όλης και κατά το δυνατόν µε 

εύκολη ̟ρόσβαση α̟ό και ̟ρος τα άλλα κτίρια του Ιδρύµατος 

� Θα χρησιµο̟οιηθεί για τη στέγαση των φοιτητών /τριών  της ΠΜΜ. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

Ως χρόνος έναρξης της µίσθωσης λαµβάνεται η ηµεροµηνία υ̟ογραφής του ̟ρωτοκόλλου 

̟αραλαβής του ακινήτου α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου. Η διάρκεια µίσθωσης θα είναι α̟ό την 

ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σχετικής σύµβασης  έως 30/09/2015,  µη συµ̟εριλαµβανοµένων των 

µηνών Ιουλίου και Αυγούστου . 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για τις 13 κλίνες, η ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη ανέρχεται στις είκοσι µία χιλιάδες οκτακόσια 

σαράντα ευρώ (21.840,00€)  συµ̟εριλαµβανοµένων φόρων και λοι̟ών κρατήσεων. Το αιτούµενο 

µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται στα διακόσια δέκα ευρώ, (210€)  ανά κλίνη συµ̟εριλαµβανοµένων 

φόρων και λοι̟ών κρατήσεων και δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει την ως άνω ̟ροϋ̟ολογιζόµενη 

δα̟άνη. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον τακτικό ̟ροϋ̟ολογισµό του Ιδρύµατος και συγκεκριµένα τον 

KAE 0813β. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

Η καταβολή των µισθωµάτων θα γίνεται µηνιαίως µετά α̟ό : 
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� Προσκόµιση α̟ό τον εκµισθωτή των αναγκαίων ̟αραστατικών και υ̟εύθυνη δήλωση του 

για τον αριθµό των φοιτητών /τριών  ̟ου διέµειναν στα δωµάτια του το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα 

� Προσκόµιση α̟ό τον εκµισθωτή κάθε µήνα, υ̟εύθυνη δήλωση του κάθε φοιτητή ότι 

διαµένει στα συµβεβληµένα µε το Παν/µιο ενοικιαζόµενα δωµάτια το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. 

� Προσκόµιση α̟ό το Γραφείο Σ̟ουδών και Φοιτητικής Μέριµνας µηνιαίας λίστας µε τον 

ακριβή αριθµό των φοιτητών /τριών ̟ου διέµειναν. 

� Θεώρηση α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Χρηµατικού 

Εντάλµατος Πληρωµής ̟ου εκδίδεται α̟ό το Πανε̟ιστήµιο. 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Η κατάθεση των ̟ροσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου  2014 

και ώρα 10:00.  

 Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται εγγράφως α̟ό τους ιδιοκτήτες ή νόµιµους αντι̟ροσώ̟ους 

αυτών. Ο διορισµός αντι̟ροσώ̟ου µ̟ορεί να γίνεται µέσω α̟λής ε̟ιστολής η ο̟οία φέρει την 

υ̟ογραφή του ιδιοκτήτη και βεβαίωση αρµόδιας αρχής για το γνήσιο της υ̟ογραφής αυτού. Οι 

̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να ̟ρωτοκολλούνται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου, στο 

Τµήµα Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής ∆/νσης Μυτιλήνης του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος 

Πανε̟ιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Αρµόδιος υ̟άλληλος για την ̟αραλαβή και 

̟ροώθηση των ̟ροσφορών στην αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή είναι η κα Τζαγκαράκη Άννα τηλ. 22510 

36923, φαξ: 2251036929.  

Προσφορά ̟ου υ̟οβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, θα ̟αραλαµβάνεται 

α̟ό την αρµόδια υ̟άλληλο και θα ̟ροωθείται στην αρµόδια ε̟ιτρο̟ή αλλά θα α̟ορρί̟τεται α̟ό 

αυτή ως εκ̟ρόθεσµη, και θα ε̟ιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ̟ροσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο ̟άνω στον ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να 

αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ̟αρακάτω: 

• Η φράση: «Προσφορά για την υ̟’ αριθµ. 9685/24-11-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη µίσθωση 13  κλινών για τη στέγαση των φοιτητών /τριών  της 

Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης».  

• Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας της διαδικασίας: 

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου 2014, 12:00 ̟.µ. » 
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• Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τη διαδικασία µίσθωσης:  

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μυτιλήνης, Τµήµα Οικονοµικών 

Υ̟οθέσεων», 

• Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τη διαδικασία µίσθωσης:  

Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη.   

• Τα στοιχεία του α̟οστολέα – ̟ροσφέροντος 

 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται σφραγισµένος 

υ̟οφάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».   

1. Αίτηση συµµετοχής µε ̟λήρη στοιχεία του ̟ροσφέροντα, την νοµική του υ̟όσταση και τον 

ορισθέντα εκ̟ρόσω̟ό του, τον αριθµό των ̟ροσφεροµένων κλινών και την το̟οθεσία του 

ακινήτου. 

2. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο λειτουργίας α̟ό τον Ε.Ο.Τ   

3. Πιστο̟οιητικό ενεργειακής α̟όδοσης. 

4. Ασφαλιστήρια συµβόλαια κατά ̟υρός - σεισµού και αστικής ευθύνης . 

5. Περιγραφή του ̟ροσφερόµενου ̟ρος εκµίσθωση ακινήτου ό̟ου θα ̟ρέ̟ει να δηλώνεται 

και ο διακριτικός αριθµός κάθε ̟ροσφεροµένου δωµατίου και ο όροφος στον ο̟οίο 

βρίσκεται αυτό, καθώς και τη θέση του στο ξενοδοχείο, δηλαδή αν βρίσκεται στην ̟ρόσοψη 

ή στην ̟ίσω ̟λευρά του κτιρίου. 

6. ∆ιάγραµµα κάλυψης το̟ογραφικό, σχέδια κατόψεων και άδεια α̟ό το Υ̟ουργείο 

Τουριστικής Ανά̟τυξης. 

7. Ε̟ικυρωµένο φωτοαντίγραφο Πιστο̟οιητικού καλής λειτουργίας της Πυρασφάλειας ̟ου 

να ισχύει για την ̟αρα̟άνω χρήση καθώς και υ̟εύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε την 

ο̟οία ο ιδιοκτήτης θα δεσµεύεται για την τακτική συντήρηση και καλή λειτουργία των 

̟υροσβεστικών µέσων (̟υροσβεστήρες, ̟υροσβεστικές φωλιές, κ.λ.̟.). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το 

̟ιστο̟οιητικό λήγει κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, α̟αιτείται και υ̟εύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/86 ότι θα ̟ροσκοµισθεί νέο Πιστο̟οιητικό Πυρασφάλειας ̟ριν τη λήξη του 

̟ροηγούµενου. 

8. Έγγραφο ̟ου να αναφέρει τις διευκολύνσεις για τα Α.Μ.Ε.Α, εφόσον ̟αρέχεται α̟ό τον 

ιδιοκτήτη. Τυχόν α̟αιτούµενες διαρρυθµίσεις θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την έγκριση της 

Τεχνικής Υ̟ηρεσίας του Πανε̟ιστηµίου.  

9. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, στην ο̟οία θα: 

• αναγράφονται τα στοιχεία της ̟ρόσκλησης, στην ο̟οία συµµετέχει  

• δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µέχρι την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς 

τους: 
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 α.   δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα 

αδικήµατα της ̟αρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του 

Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας ή 

για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της 

̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο̟ίας.  

β.   δεν τελεί σε ̟τώχευση και, ε̟ίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ̟τώχευσης. 

γ.  είναι ενήµερος ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του. 

δ.  είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Ε̟ιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία της α̟οσφράγισης 

των ̟ροσφορών.  

ε.   δεν τελεί υ̟ό κοινή εκκαθάριση, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 

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

νοµικά ̟ρόσω̟α) και, ε̟ίσης, ότι δεν τελεί υ̟ό διαδικασία έκδοσης α̟όφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή υ̟ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδα̟ά νοµικά 

̟ρόσω̟α). 

στ. αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση για έγκαιρη και ̟ροσήκουσα ̟ροσκόµιση όλων των 

̟αρα̟άνω δικαιολογητικών (α, β, γ, δ, ε) ̟ου α̟αιτούνται µετά την γνωστο̟οίηση ότι 

̟ρόκειται να τους κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 6, ̟αράγραφος 2, 

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

10. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία θα    αναφέρεται ότι ο ̟ροσφέρων: 

 α. έλαβε γνώση των όρων της ̟ρόσκλησης, τους ο̟οίους α̟οδέχεται ̟λήρως και 

 ανε̟ιφύλακτα 

 β. ̟αραιτείται α̟ό κάθε δικαίωµα α̟οζηµίωσης, για ο̟οιαδή̟οτε α̟όφασή του 

 Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της διαδικασίας ή της 

 υ̟αναχώρησης του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της Ε̟ιτρο̟ής  Αξιολόγησης. 

 γ.  δεν έχει α̟οκλεισθεί α̟ό διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. 

 δ. έχει εσωκλείσει στο φάκελο της οικονοµικής ̟ροσφοράς, γραµµάτιο ̟αρακαταθήκης 

του Τ.Π.Κ.∆. ή εγγυητική ε̟ιστολή αναγνωρισµένης τρά̟εζας για  ̟ οσό ίσο µε το ένα 

εικοστό (1/20) του αιτούµενου ετήσιου µισθώµατος του συνόλου των ̟ροσφεροµένων 

δωµατίων χωρίς ̟εριορισµένο χρόνο ισχύος, ως εγγύηση για το ότι οι ̟ροσφέροντες θα 

̟ροσέλθουν στη σύνταξη και υ̟ογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου εντός της οριζόµενης 

̟ροθεσµίας και θα ̟αραδώσουν το µίσθιο για χρήση του Πανε̟ιστηµίου στην κατάσταση 

̟ου έχει συµφωνηθεί και στον οριζόµενο χρόνο.  

 ε. θα αναφέρει ότι ̟ληρούνται ή υ̟ερκαλύ̟τονται οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές της  ̟ αρούσας 

και ότι ̟ροτίθεται να ̟ροβεί στις α̟αιτούµενες ̟αρεµβάσεις ώστε να ικανο̟οιηθούν έως 

το χρόνο έναρξης της µίσθωσης όλες οι ζητούµενες τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου 
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̟εριλαµβάνονται στον ανωτέρω όρο και τυχόν ε̟ι̟λέον διευκολύνσεις  ̟ρος τους 

φοιτητές/τριες 

 στ. το ακίνητό του δεν έχει υ̟οστεί βλάβες λόγω σεισµού. Σε ̟ερί̟τωση  καταφατικής 

δήλωσης, θα ̟ρέ̟ει αυτή να συνοδεύεται α̟ό σχετική άδεια του αρµόδιου Γραφείου 

Α̟οκατάστασης Σεισµο̟λήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή ̟αλιότερα Υ.Α.Σ.) για την εκτέλεση των 

εργασιών ε̟ισκευής βλαβών, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη 

ζ. δεσµεύεται για την ανανέωση των Ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά ̟υρός - σεισµού και 

αστικής ευθύνης καθ΄ όλη τη διάρκεια του µισθίου. 

η. δεσµεύεται για τη διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς του. Οι ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει να 

ισχύουν για τουλάχιστον 45 ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ̟ροφορικής 

µειοδοσίας. Προσφορά ̟ου ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη 

θ. δηλώνει τον διακριτικό αριθµό κάθε δωµατίου και ο όροφος στον ο̟οίο βρίσκεται αυτό 

το ̟ρος διάθεση στη ΠΜΛ καθώς και η θέση δωµατίου στο ξενοδοχείο, δηλαδή αν 

βρίσκεται στην ̟ρόσοψη ή στην ̟ίσω ̟λευρά του κτιρίου 

11. Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα (Θα ̟ρέ̟ει να κατατεθούν και όλα τα α̟αραίτητα ̟αραστατικά 

έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, ̟ρακτικά 

κλ̟.), ̟ου θα α̟οδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα 

εκ̟ροσώ̟ησής του. 

Προσφορά στην ο̟οία δεν θα υ̟άρχουν οι ανωτέρω υ̟εύθυνες δηλώσεις θα α̟ορρί̟τεται  ως 

α̟αράδεκτη. 

            Όλα τα δικαιολογητικά  θα είναι αριθµηµένα και θα φέρουν την µονογραφή του 

̟ροσφέροντα και θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν εκτός α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α και σε ένα αντίγραφο. 

Σηµείωση: σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 

µεγάλου όγκου, να το̟οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 

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

λοι̟ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.. 

Για όσα α̟ό τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά η ισχύς λήγει κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ο 

̟ροσφέρων υ̟οχρεούται να τα ανανεώσει άµα τη λήξη τους και µέχρι του χρονικού σηµείου λήξης 

της σύµβασης. 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εντός του κυρίως φακέλου της ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται σφραγισµένος 

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

̟ροσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου ό̟ως αναφέρονται ̟αρα̟άνω και θα 

̟εριέχει: 
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1. Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να αναγράφονται σε ευρώ, 

ολογράφως και αριθµητικά, 

2. Το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερο των διακοσίων δέκα 

ευρώ (210,00 €) ανά κλίνη συµ̟εριλαµβανοµένων φόρων και λοι̟ών κρατήσεων, 

καθώς και των εξόδων ηλεκτροδότησης, θέρµανσης, ύδρευσης, α̟οχέτευσης και 

διαδικτύου το ο̟οίο θα λαµβάνεται υ̟όψη στη σύγκριση. 

3. Γραµµάτιο ̟αρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.∆. ή εγγυητική ε̟ιστολή αναγνωρισµένης 

τρά̟εζας για ̟οσό ίσο µε το ένα εικοστό (1/20) του αιτούµενου ετήσιου µισθώµατος, 

του συνόλου των ̟ροσφεροµένων δωµατίων, ως εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόµενοι 

θα ̟ροσέλθουν στη σύνταξη και υ̟ογραφή της σύµβασης µίσθωσης εντός της 

οριζόµενης ̟ροθεσµίας και θα ̟αραδώσουν το ακίνητο για χρήση α̟ό το 

Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου στην κατάσταση ̟ου έχει συµφωνηθεί και στο χρόνο ̟ου 

ορίζονται στη σύµβαση µίσθωσης. Α̟αλλάσσονται α̟ό την υ̟οχρέωση εγγυοδοσίας το 

∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Οργανισµοί Το̟ικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγυητική 

ε̟ιστολή συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µόλις εγκατασταθεί το Πανε̟ιστήµιο 

Αιγαίου στο ακίνητο, εφόσον καταθέσει την εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης. Στους δε υ̟όλοι̟ους συµµετέχοντες στη διαδικασία, µέσα σε ̟έντε 

ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κατακύρωσης σ αυτούς της µίσθωσης των κλινών και την 

α̟όφαση της Συγκλήτου, ε̟ί τυχόν ενστάσεων  

4. ∆ύναται να υ̟οβληθούν ̟ροσφορές ̟ου θα καλύ̟τουν είτε µέρος των ζητούµενων 

αναγκών στέγασης, είτε το σύνολο αυτών. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

Α. ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή θα συνέλθει για την έναρξη της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης 

(δια̟ραγµάτευση) στο γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της Περιφερειακής 

∆ιεύθυνσης Μυτιλήνης (Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη) τη ∆ευτέρα  

15 ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα 12.00 ̟.µ.  

Κατά την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή, δύναται να ̟αρίστανται οι 

ενδιαφερόµενοι ή οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί τους, ̟ροσκοµίζοντας ̟ιστο̟οιητικό εκ̟ροσώ̟ησης.  

Η Ε̟ιτρο̟ή, κατά την ηµέρα διενέργειας της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης 

(δια̟ραγµάτευση), συντάσσει Πρακτικό καταχώρησης των ̟ροσφορών, υ̟ογράφει και 

α̟οσφραγίζει τους φακέλους, υ̟ογράφει και ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ορίζει 

ηµεροµηνία και ώρα κατά την ο̟οία θα κάνει ε̟ιτό̟ια ε̟ίσκεψη στα ακίνητα ̟ου ̟ροσφέρονται 

για µίσθωση.  
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Β. ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Η Ε̟ιτρο̟ή, αφού ̟ραγµατο̟οιήσει την ε̟ιτό̟ια ε̟ίσκεψη στα ̟ροσφερόµενα ̟ρος µίσθωση 

ακίνητα, συντάσσει έκθεση ̟ερί καταλληλότητας ή µη αυτών, -η ο̟οία κοινο̟οιείται εγγράφως 

µε α̟όδειξη σε όλους όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορά κλινών  στη µε τη διαδικασία της α̟ευθείας 

ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης), αναρτάται στον ̟ίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος 

Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη  Μυτιλήνη  - και α̟οστέλλει στη 

Σύγκλητο τα Πρακτικά της Ε̟ιτρο̟ής  καθώς και την έκθεση καταλληλότητας.  

Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί να αναθέσει σε Υγειονοµικό όργανο του 

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

̟αρ. 1. εδ. β. του Π.∆. 715/79, την εξέταση α̟ό υγειονοµικής α̟όψεως, τα των ̟ρος µίσθωση 

ε̟ιλεγέντων ακινήτων. 

2. Κατά της έκθεσης ̟ερί καταλληλότητας ή µη των ̟ροσφερόµενων ακινήτων µ̟ορεί να 

υ̟οβληθεί ένσταση η ο̟οία ̟ρέ̟ει να κατατεθεί στη Σύγκλητο µέσα σε 48 ώρες α̟ό την 

κοινο̟οίηση της α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί καταλληλότητας ή µη ̟ροσφερόµενου 

ακινήτου. Μετά την εκδίκαση των υ̟οβληθέντων ενστάσεων ή την ά̟ρακτη ̟αρέλευση της 

̟ροθεσµίας, η Ε̟ιτρο̟ή ορίζει ηµέρα και ώρα για τη συνέχιση της διαδικασίας α̟ευθείας 

ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης) µε άνοιγµα των οικονοµικών ̟ροσφορών και ̟ροφορική 

µειοδοσία µεταξύ των ιδιοκτητών των ο̟οίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. 

3. Εάν α̟ό την έκθεση καταλληλότητας της Ε̟ιτρο̟ής κριθεί κατάλληλο ένα και µόνο α̟ό τα 

̟ροσφερθέντα ̟ρος µίσθωση ακίνητα, η διαδικασία α̟ευθείας ανάθεσης ολοκληρώνεται και 

τα ̟ρακτικά της Ε̟ιτρο̟ής υ̟οβάλλονται ̟ρος έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, το 

ο̟οίο κατά την κρίση του µ̟ορεί να α̟οφασίσει την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος ή την 

ε̟ανάληψη της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης) σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 32, ̟αρ. 2 και 3 του Π.∆. 715/1979. 

 

Γ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Μετά τη έγκριση της καταλληλότητας των κτιρίων α̟ό τη Σύγκλητο  και τη σχετική 

κοινο̟οίηση της α̟όφασης στους ̟ροσφέροντες, ορίζεται η ηµέρα και ώρα για τη  διεξαγωγή  

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

ο̟οίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, µειοδοτούν ̟ροφορικά ε̟ί της µικρότερης έγγραφης 

̟ροσφοράς. Οι ̟ροσφορές αυτές εγγράφονται σε ̟ίνακα κατά σειρά και εκφωνούνται µε το 

όνοµα του µειοδότη.  

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

εκατό (2%) κατώτερη της µικρότερης της έγγραφης ̟ροσφοράς του. Με το συγκεκριµένο 

̟οσοστό συνεχίζεται η µειοδοσία µέχρι το τέλος του της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης 

(δια̟ραγµάτευσης) θεωρώντας α̟αράδεκτη κάθε άλλη ̟ροσφορά κατά µικρότερο ̟οσοστό. 
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Κάθε ̟ροσφορά είναι υ̟οχρεωτική για το µειοδότη. Η υ̟οχρέωση αυτή µεταβαίνει διαδοχικά 

α̟ό τον ̟ρώτο στους ακόλουθους µειοδότες και ε̟ιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο α̟ό 

αυτούς.  

3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά την ̟ροφορική µειοδοσία δεν υ̟οβληθούν νέες ̟ροσφορές, ως 

ε̟ιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται αυτό της µικρότερης έγγραφης ̟ροσφοράς. Σε ̟ερί̟τωση 

ύ̟αρξης ίσων ̟ροσφορών η ε̟ιλογή του ακινήτου ̟ρος µίσθωση γίνεται κατά την κρίση της 

Ε̟ιτρο̟ής. 

4. Κατά της νοµιµότητας της ̟ρόσκλησης, της συµµετοχής µειοδότη, ή της νοµιµότητας 

διεξαγωγής της ̟ροφορικής µειοδοσίας, ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ενστάσεων ενώ̟ιον της 

Ε̟ιτρο̟ής η ο̟οία και α̟οφαίνεται οριστικά ε̟’ αυτών. Οι εν λόγω ενστάσεις υ̟οβάλλονται 

µόνο α̟ό τους συµµετέχοντες στη διαδικασία της ̟ροφορικής µειοδοσίας, εγγράφως, είτε κατά 

τη διάρκεια διενέργειας του της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης) είτε εντός 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών α̟ό τη λήξη της διενέργειάς του. 

 

∆. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ 

1. Μετά το ̟έρας της ̟ροφορικής µειοδοσίας, η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει ̟ρακτικό διενέργειας της 

διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης) στο ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στη 

Σύγκλητο, την σειρά κατάταξης για τη µίσθωση συγκεκριµένων δωµατίων /κλινών, ή την 

ε̟ανάληψη του της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης). 

2. Το ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής συνοδεύεται α̟ό την έκθεση καταλληλότητας της Ε̟ιτρο̟ής, 

ε̟ισυνα̟τοµένων και των ̟ροσφορών των µειοδοτών, των τυχόν υ̟οβληθέντων ενστάσεων 

καθώς και των α̟οφάσεών της Ε̟ιτρο̟ής ε̟’ αυτών. 

3. Η Σύγκλητο του Ιδρύµατος µετά την υ̟οβολή του ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής µε την α̟όφαση 

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

δωµατίων/κλινών, ή την ε̟ανάληψη της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης). 

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

ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να υ̟οβάλει στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου εντός 

̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σ’ 

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

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

της ̟αρούσας.  

5. Το Πανε̟ιστήµιο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή όλων των φακέλων των 

̟ροσφερόντων στους ο̟οίους ̟ρόκειται να γίνει κατακύρωση, α̟οστέλλει ανακοίνωση 

ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τό̟ο α̟οσφράγισης των ως άνω φακέλων 

δικαιολογητικών (η ο̟οία δεν µ̟ορεί να οριστεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) 
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εργάσιµων ηµερών). Η ανακοίνωση α̟οστέλλεται και στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες των 

ο̟οίων οι οικονοµικές ̟ροσφορές έχουν α̟οσφραγιστεί.  

6. Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην α̟οσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών των 

̟ροσφερόντων στους ο̟οίους ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου 

ορίζεται µε την ως άνω ̟ρόσκληση-ανακοίνωση του Πανε̟ιστηµίου  και συντάσσει σχετικό 

̟ρακτικό.  

7. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, να ̟αρευρίσκονται στην διαδικασία 

α̟οσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, µ̟ορούν να λαµβάνουν γνώση (αυτών 

των δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν), εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας α̟ό την 

ηµεροµηνία α̟οσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, ̟ροσερχόµενοι στο Τµήµα 

Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της Περιφερειακής ∆/νσης του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη 

Μυτιλήνη. 

8. Όταν ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει κατακύρωση δεν ̟ροσκοµίζει ένα ή 

̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 η κατακύρωση µ̟ορεί να γίνει στον αµέσως ε̟όµενο ̟ροσφέροντα 

σύµφωνα µε τον ̟ίνακα κατάταξης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και αυτός δεν ̟ροσκοµίζει ένα ή  

̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η 

κατακύρωση µ̟ορεί να γίνει στον αµέσως ε̟όµενο ̟ροσφέροντα και ούτω καθ΄ εξής. Αν 

κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

̟ροϋ̟οθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται α̟ό αυτές, η α̟ευθείας ανάθεση µαταιώνεται. 

Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, ̟ου ο συµµετέχων υ̟οβάλλει ψευδή ή ανακριβή υ̟εύθυνη δήλωση της 

̟αρ. 1 του άρθρου 6 και της ̟αρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.∆. 118/07 ή ο υ̟όχρεος ̟ρος τούτο 

̟ροσφέρων δεν ̟ροσκοµίσει εγκαίρως και ̟ροσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα 

ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν 

ζητηθεί α̟ό την διακήρυξη, των ̟ερι̟τώσεων α, β, και ζ της ̟αρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου 

∆/τος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.  

9. Ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ενστάσεων ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής η ο̟οία και α̟οφαίνεται οριστικά 

ε̟’ αυτών. Οι εν λόγω ενστάσεις υ̟οβάλλονται µόνο α̟ό τους ̟ροτεινόµενους αναδόχους 

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

τεσσάρων (24) ωρών α̟ό τη λήξη της ηµεροµηνίας ̟ου έλαβαν γνώση  

10. Η Σύγκλητος µετά την υ̟οβολή του ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής, καθώς και των τυχόν ενστάσεων 

και των α̟οφάσεων της Ε̟ιτρο̟ής ε̟’ αυτών, α̟οφασίζει την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος 

της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης) ή την ε̟ανάληψη αυτής,  εκτός και 

αν για ειδικούς λόγους ε̟ιβάλλεται η αναβολή λήψης α̟όφασης για εύλογο χρονικό 

διάστηµα.  
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Για την ε̟ιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, η Ε̟ιτρο̟ή και η Σύγκλητος του Ιδρύµατος, 

δεν δεσµεύονται α̟ό το τυχόν µικρότερο ̟ροσφερόµενο µίσθωµα και δύνανται µετά α̟ό 

αιτιολογηµένη α̟όφασή τους, να ̟ροτιµήσουν ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα ̟ροσφερόµενα ̟ρος 

µίσθωση ακίνητα. 

11. Εάν η Σύγκλητος του Ιδρύµατος θεωρήσει ασύµφορο το ε̟ιτευχθέν α̟οτέλεσµα της 

διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης), ή όταν δεν ̟ροσέλθει κανείς 

διαγωνιζόµενος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευση), 

δύναται να ̟ροχωρήσει σε ε̟ανάληψη αυτού, κατά τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 32, 

̟αρ. 2 και 3 του Π.∆. 715/79. 

12. Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής θα ε̟ιστραφεί στους υ̟όλοι̟ους συµµετέχοντες στη 

διαδικασία µίσθωσης, µέσα σε ̟έντε ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία της α̟όφασης της Συγκλήτου 

ε̟ί της κατακύρωσης της διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης) ή  ε̟ί τυχόν 

ενστάσεων  

13. Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής θα ε̟ιστραφεί στον Ανάδοχο κατά την υ̟ογραφή της 

σύµβασης και µετά την ̟ροσκόµιση γραµµάτιου ̟αρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης 

α̟ό αναγνωρισµένη στην Ελλάδα τρά̟εζα, ̟οσού ίσου µε το ένα εικοστό  (1/20) του ετήσιου  

µισθώµατος, µη συµ̟εριλαµβανοµένου του χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α., υ̟ολογιζόµενου µε βάση 

τον αριθµό κλινών ̟ου κατακυρώθηκαν σε κάθε ̟ερί̟τωση. Το διάστηµα ισχύος της ̟ρέ̟ει να 

είναι α̟αραιτήτως ετήσιο , δηλαδή ίσο µε το διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Ο ανάδοχος, είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσέλθει εντός δέκα ̟έντε (15) ηµερών α̟ό την έγγραφη 

ειδο̟οίησή του, για την υ̟ογραφή της σύµβασης µίσθωσης, καταθέτοντας εγγυητική ε̟ιστολή 

καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε το ε̟ισυνα̟τόµενο υ̟όδειγµα 2. Σε ̟ερί̟τωση µη 

̟ροσέλευσης του, εντός της ̟αρα̟άνω ̟ροθεσµίας, το Πανε̟ιστήµιο κηρύσσει τον ανάδοχο 

έκ̟τωτο και ο τελευταίος χάνει την εγγύηση συµµετοχής του, η ο̟οία κατα̟ί̟τει υ̟έρ του 

Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου. Ακολούθως, το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου δύναται να ̟ροχωρήσει σε 

µίσθωση ανάλογου ακινήτου χωρίς διαγωνισµό και εις βάρος του συµµετέχοντος, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα για την ̟ερί̟τωση αυτή α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

1. Ο Εκµισθωτής  έχει υ̟οχρέωση να εκτελέσει, µε δική του δα̟άνη, τη διαρρύθµιση 

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

(σύµφωνα ̟άντα µε εγκεκριµένες α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του Ιδρύµατος 

µελέτες), καθώς και τις εργασίες των εγκαταστάσεων του µισθίου (ηλεκτρικής, 
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υδραυλικής, α̟οχέτευσης, δεδοµένων, αερισµού, θέρµανσης, ψύξης ή κλιµατισµού) 

και να τις ̟αραδώσει σε κατάσταση ̟λήρους λειτουργίας, αφού έχει µεριµνήσει για 

τη σύνδεσή τους µε τα αντίστοιχα δίκτυα της ̟όλης. Υ̟οχρεούται ε̟ίσης να 

̟αραδώσει στο συµφωνηθέντα χρόνο όλα τα δωµάτια για να χρησιµο̟οιηθούν α̟ό 

το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, κατάλληλα και σύµφωνα µε τους όρους ̟ου 

̟εριλαµβάνονται στη διακήρυξη αυτή, αλλιώς η σύµβαση λύεται α̟ό το 

Πανε̟ιστήµιο υ̟έρ του ο̟οίου κατα̟ί̟τει και η κατατεθειµένη εγγυητική 

ε̟ιστολή. Όλες οι τυχόν α̟αιτούµενες διαρρυθµίσεις/ε̟εµβάσεις (̟ρόσβαση & 

διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α. κλ̟.) θα εκτελεστούν σύµφωνα και µε την έγκριση των 

αρµοδίων υ̟ηρεσιών του Πανε̟ιστηµίου. 

2. Ο Εκµισθωτής, οφείλει να ̟ροσκοµίσει, ̟ριν α̟ό την εκτέλεση ε̟εµβάσεων στο µίσθιο 

τα ̟αρακάτω: 

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

̟ροσαρµοσµένη στις  α̟αιτήσεις του Ιδρύµατος.  

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

ρευµάτων, υδραυλικά, φωτισµός, κλιµατισµός, θέρµανση). 

γ. Μελέτη ̟αθητικής και ενεργητικής ̟υρασφάλειας (ό̟ου α̟αιτείται). 

Οι ̟αρα̟άνω µελέτες είναι α̟αραίτητο να εγκριθούν α̟ό την Τεχνική Υ̟ηρεσία του 

Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, ως ̟ρος την λειτουργικότητα του κτιρίου και τη σωστή 

αντιµετώ̟ιση των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 Ο Εκµισθωτής ̟ριν την ̟αράδοση του µισθίου στο Πανε̟ιστήµιο οφείλει να  ̟ροσκοµίσει: 

      α. Άδεια λειτουργίας α̟ό το Υ̟ουργείο Τουριστικής Ανά̟τυξης.   

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

      γ. Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα (εφόσον υ̟άρχει). 

      δ. Πιστο̟οίηση α̟ό ειδικά όργανα της δοµηµένης καλωδίωσης. 

      ε. Πιστο̟οίηση µέτρησης της γείωσης. 

      ζ.     Στατική ε̟άρκεια σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλες οι τυχόν α̟αιτούµενες διαρρυθµίσεις/ε̟εµβάσεις ε̟ί του µισθίου, θα ̟ρέ̟ει να έχουν 

εκτελεστεί σύµφωνα µε τις έγγραφες υ̟οδείξεις των αρµόδιων υ̟ηρεσιών του 

Πανε̟ιστηµίου και ̟ρέ̟ει να τύχουν της έγγραφης έγκρισής τους, ̟ριν την ̟αράδοση του 

µισθίου 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο εκµισθωτής υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει το ακίνητο στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου έτοιµο ̟ρος 

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

ε̟ισκευών ή διαρρυθµίσεων (̟ου ζητήθηκαν α̟ό το Ίδρυµα και βαρύνουν τον εκµισθωτή), κατά 
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το συµφωνηθέντα χρόνο σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ̟αρούσα ̟ρόσκληση και τα όσα 

αναγράφονται στη σύµβαση µίσθωσης ̟ου έχει υ̟ογραφεί, ειδάλλως η σύµβαση λύεται α̟ό το 

Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου υ̟έρ του ο̟οίου κατα̟ί̟τει η κατατεθειµένη εγγύηση. Ακολούθως το 

Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου δύναται να ̟ροχωρήσει σε νέα σύµβαση µίσθωσης ανάλογου ακινήτου 

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

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 

Η ̟αραλαβή του µισθίου α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου καθώς και η α̟όδοση αυτού στον 

εκµισθωτή µετά τη λήξη της ̟εριόδου µίσθωσης, διενεργείται α̟ό τριµελείς ε̟ιτρο̟ές ̟ου 

συγκροτούνται µε α̟οφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύµατος και οι ο̟οίες συντάσσουν ̟ρωτόκολλο 

το ο̟οίο υ̟ογράφεται εις δι̟λούν και εκ των ο̟οίων το ένα ̟αραλαµβάνει ο εκµισθωτής ενώ το 

δεύτερο ̟αραδίδεται στο αρµόδιο Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, 

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

Ο εκµισθωτής καλείται, εγγράφως και ε̟ί α̟οδείξει να ̟αραστεί είτε αυτο̟ροσώ̟ως είτε µέσω 

εξουσιοδοτηµένου αντι̟ροσώ̟ου κατά την ̟αραλαβή ή την σε αυτόν α̟όδοση του ακινήτου. Σε 

̟ερί̟τωση αρνήσεως του να ̟ροσέλθει κατά την α̟όδοση, συντάσσεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

̟ρωτόκολλο, το ο̟οίο κοινο̟οιείται σ’ αυτόν ε̟ί α̟οδείξει. 

Η µέσω ̟ρωτοκόλλου, ̟αραλαβή του ακινήτου α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου δεν α̟αλλάσσει 

τον εκµισθωτή α̟ό την ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ή για ̟άσης φύσεως ελαττώµατα σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 

� Η το̟οθέτηση των φοιτητών /τριών  ανά δωµάτιο γίνεται µε α̟όφαση του Συµβουλίου 

Φοιτητικής Μέριµνας Μυτιλήνης, το ο̟οίο έχει δικαίωµα να την τρο̟ο̟οιεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια της µίσθωσης. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης ανάγκης στέγασης φοιτητή ή φοιτήτριας σε 

µονόκλινο δωµάτιο και εφόσον δεν υ̟άρχει τέτοιο στο χώρο του Αναδόχου, τότε θα στεγαστεί 

σε δίκλινο χωρίς ε̟ιβάρυνση του Πανε̟ιστηµίου, για την ε̟ι̟λέον κλίνη. 

� Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου δεν υ̟όκειται σε καµία α̟οζηµίωση υ̟έρ του εκµισθωτού για τις εκ 

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

ανωτέρας βίας ̟ροκληθήσας βλάβης ή ζηµιάς στο ακίνητο. 

� Εαν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ̟εριέλθει µε ο̟οιονδή̟οτε νόµιµο τρό̟ο στη 

κυριότητα, νοµή, ε̟ικαρ̟ία, χρήση κλ̟,. άλλου ̟ροσώ̟ου, η µίσθωση συνεχίζεται 

αναγκαστικά στο ̟ρόσω̟ο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέως, ε̟ικαρ̟ωτή, χρήστη κλ̟. ο ο̟οίος 

θεωρείται στο εξής ως εκµισθωτής. Για τον τελευταίο καταβάλλονται α̟ό το Πανε̟ιστήµιο 

Αιγαίου τα µισθώµατα, µετά α̟ό τη νόµιµη κοινο̟οίηση ̟ρος το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου του 

νόµιµου τίτλου βάσει του ο̟οίου κατέστη κύριος, νοµεύς, ε̟ικαρ̟ωτής, χρήστης κλ̟. νοµίµως 

µεταγεγραµµένος, εφ' όσον αυτό χρήζει κατά νόµο µεταγραφής. 
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� Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να αυξοµειώνει τον αριθµό των µισθωµένων 

δωµατίων ανάλογα µε τις ανάγκες του και µε έγγραφη ειδο̟οίηση στον εκµισθωτή τριάντα 

(30) τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν. 

� Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιο ή κά̟οια δωµάτια ̟αραµείνει κενό, δηλαδή αδυνατεί να καλυφθεί 

α̟ό το Παν/µιο, µετά α̟ό έγγραφη εντολή του Παν/µίου να δύναται να διατεθεί α̟ό τον 

ιδιοκτήτη, για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, µε ταυτόχρονη ̟αύση καταβολής µισθώµατος α̟ό 

το Παν/µιο.  

� Σε ̟ερί̟τωση αντισυµβατικής συµ̟εριφοράς του ιδιοκτήτη η ο̟οία θα έχει ως αιτία την 

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

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

συµβεβληµένος µε το Πανε̟ιστήµιο.  

� Σε ̟ερί̟τωση εγγράφων και ε̟ώνυµων ̟αρα̟όνων ή καταγγελιών α̟ό φοιτητές/τριες για το 

συγκεκριµένο κατάλυµα, και αφού δεν συµµορφωθεί σε γρα̟τές συστάσεις του 

Πανε̟ιστηµίου, το Πανε̟ιστήµιο έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης της σύµβασης καθώς 

και το γεγονός αυτό καθαυτό να α̟οτελεί λόγο α̟όρριψης α̟ό κάθε ε̟όµενη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ - ΜΙΣΘΩΤΗ 

1. Ο εκµισθωτής υ̟οχρεούται, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, να ενεργεί τις αναγκαίες ε̟ισκευές 

στο µισθίο και να ε̟ανορθώνει τις εκ της συνήθους χρήσεως φθορές εντός ευλόγου ̟ροθεσµίας 

α̟ό τη σχετική ειδο̟οιήση της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου. Σε ̟ερί̟τωση 

άρνησης, ή µη ενεργείας α̟ό τον εκµισθωτή των ανωτέρω εργασιών το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, 

έχει το δικαίωµα, ή να διακόψει την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση αυτών ή να 

̟ροβεί σε µονοµερή λύση της µίσθωσης και τη µίσθωση ανάλογου ακινήτου εις βάρος του 

εκµισθωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την ̟ερί̟τωση του άρθρου 33, ̟αρ. 3 του Π.∆. 

715/79, ή να ενεργήσει τις ε̟ισκευές εις βάρος του εκµισθωτή και α̟ό την εγγεγραµµένη στον 

̟ροϋ̟ολογισµό του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου ̟ίστωση των µισθωµάτων. Το ̟οσό της δα̟άνης, 

̟αρακρατείται α̟ό τα ̟ρώτα, µετά την ε̟ισκευή, ̟ρος ̟ληρωµή µισθώµατα, µετά α̟ό 

βεβαίωση της τεχνικής υ̟ηρεσίας του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου. 

2.  Ο  Εκµισθωτής υ̟οχρεούται ε̟ίσης να ̟αραδώσει στο συµφωνηθέντα χρόνο όλα τα 

δωµάτια για να χρησιµο̟οιηθούν α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, κατάλληλα και σύµφωνα 

µε τους όρους ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ̟ρόσκληση αυτή, αλλιώς η σύµβαση λύεται α̟ό 

το Πανε̟ιστήµιο υ̟έρ του ο̟οίου θα κατα̟έσει και η κατατεθειµένη εγγυητική ε̟ιστολή 

συµµετοχής. 
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  Όλες οι τυχόν α̟αιτούµενες διαρρυθµίσεις /ε̟εµβάσεις (̟ρόσβαση & διευκολύνσεις για 

Α.Μ.Ε.Α. κ.λ̟.) θα εκτελεστούν σύµφωνα και µε την έγκριση των αρµοδίων υ̟ηρεσιών του 

Πανε̟ιστηµίου. 

3.  Ο εκµισθωτής υ̟οχρεούται να διατηρεί τα δωµάτια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Ο.Τ. ̟ου 

ισχύουν κάθε φορά. Σε ̟ερί̟τωση µη συµµορφώσεως σε ε̟ανειληµµένες υ̟οδείξεις του Ε.Ο.Τ., 

το Πανε̟ιστήµιο έχει δικαίωµα να διακόψει την καταβολή της ̟ληρωµής, µέχρι την εκτέλεση 

των εργασιών ή να ̟ροβεί στη µονοµερή λύση της σύµβασης. 

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

αναγκαίες ε̟ισκευές και να ε̟ιδιορθώνει τις εκ της συνήθους χρήσεως φθορές, εντός ευλόγου 

̟ροθεσµίας και της σχετικής ειδο̟οιήσεως του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου ή και χωρίς 

ειδο̟οίηση. Σε ̟ερί̟τωση άρνησής του ή µη εκτέλεσης των ε̟ισκευών α̟ό αυτόν µέσα στην 

̟ροθεσµία ̟ου έχει ταχθεί µε την ειδο̟οίηση, το Πανε̟ιστήµιο έχει το εκλεκτικό δικαίωµα ή 

να ̟ροβεί σε µονοµερή λύση της µίσθωσης και στη µίσθωση άλλου οικήµατος σε βάρος του 

ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το άρθρο 36, ̟αρ. 1 & 2 του ∆ιατάγµατος, ή να εκτελέσει τις ε̟ισκευές 

σε βάρος του ιδιοκτήτη και α̟ό την ̟ίστωση των µισθωµάτων, να ̟αρακρατήσει το ̟οσό της 

δα̟άνης ̟ου έγινε α̟ό τα ̟ρώτα µετά την ε̟ισκευή µισθώµατα ̟ου θα ̟ληρωθούν µετά α̟ό 

̟ροηγούµενη βεβαίωση της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας του Πανε̟ιστηµίου ή αν αυτή δεν εδρεύει ε̟ί 

τό̟ου, ε̟ιτρο̟ής α̟ό εµ̟ειρογνώµονες ̟ου ορίζονται α̟ό κοινού α̟ό τον Προϊστάµενο της 

υ̟ηρεσίας και τον ιδιοκτήτη ή αν ο τελευταίος κληθεί εγγράφως και µε α̟όδειξη και αρνηθεί 

α̟ό τον ̟ρώτο µόνον ή τέλος, να διακόψει την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι να 

εκτελεστούν οι ε̟ισκευές. Ε̟ίσης ο εκµισθωτής είναι υ̟οχρεωµένος να µεριµνά για την 

̟εριοδική συντήρηση των εγκαταστάσεων του µισθίου (θέρµανσης, ψύξης, ανελκυστήρων 

κ.λ̟.).     

5. Κατά τη διάρκεια ̟αραµονής των φοιτητών /τριών  στο ξενοδοχείο δεν ε̟ιτρέ̟εται  ο  

εκµισθωτής να ̟ροβαίνει σε εργασίες ε̟ισκευών του, εκτός των βλαβών ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό 

συνήθη χρήση. 

6. Οι φοιτητές/τριες α̟ολαµβάνουν την ίδια µεταχείριση ̟ου έχουν οι υ̟όλοι̟οι ένοικοι του 

 ξενοδοχείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ξενοδοχειακού κανονισµού.  

7. Το Πανε̟ιστήµιο δύναται να ̟ροβεί, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµία α̟οζηµίωση 

του  εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της µίσθωσης εάν: 

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

̟ροσφερόµενο µε ευνοϊκότερους όρους. 

2) Περιέλθει σ΄ αυτό α̟ό τρίτο η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για τον υ̟όλοι̟ο 

χρόνο της µίσθωσης. 

3) Μειωθεί ο αριθµός δικαιουµένων στέγασης φοιτητών /τριών  κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης ώστε τα δωµάτια να µην είναι α̟αραίτητα. 
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4) Υ̟άρξει λόγος ανωτέρας βίας ή δεν υ̟άρξει ακώλυτη ροή των σχετικών ̟ιστώσεων α̟ό 

το Υ̟ουργείο. 

5) Ο ανάδοχος δεν ̟ληροί τους όρους υγιεινής και διαβίωσης των φοιτητών /τριών  

(καθαριότητα, κλιµατισµό, ύδρευση κ.λ.̟.). 

6) µεταφερθούν σε άλλο τό̟ο, οι εγκατεστηµένες στο κτίριο υ̟ηρεσίες του έστω και 

̟ροσωρινά 

7) Αν καταργηθεί η σχετική υ̟ηρεσία. 

8) Αν αναδιοργανωθεί η υ̟ηρεσία κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, κατά τρό̟ο ώστε το 

µίσθιο να µην εξυ̟ηρετεί ̟λέον τις ανάγκες της. 

 Για τους ̟ροαναφερθέντες λόγους λύση της µίσθωσης ̟ροϋ̟οθέτει την έγγραφη 

ειδο̟οίηση του εκµισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν την ηµεροµηνία λύσης της 

µίσθωσης, α̟ό την ο̟οία ̟αύει και ο̟οιαδή̟οτε υ̟οχρέωση του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου 

για καταβολή µισθωµάτων. 

8. Το Γραφείο Σ̟ουδών και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανε̟ιστηµίου έχει την υ̟οχρέωση να 

συντάσσει βεβαίωση µε κατάλογο των φοιτητών /τριών  ανά κλίνη ̟ου διαµένουν στα 

δωµάτια του εκάστοτε αναδόχου, ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε̟ιλογής 

και το̟οθέτησης ανά δωµάτιο δικαιούχων φοιτητών /τριών  α̟ό το Συµβούλιο Φοιτητικής 

Μέριµνας και για κάθε µήνα. Ο κατάλογος των φοιτητών /τριών  ̟ου αναφέρονται στη 

βεβαίωση δύναται να τρο̟ο̟οιείται ανάλογα µε τις ανάγκες του Πανε̟ιστηµίου. Η εν 

λόγω βεβαίωση θα κοινο̟οιείται στον ανάδοχο και στην Οικονοµική Υ̟ηρεσία του 

Πανε̟ιστηµίου για την ̟ληρωµή του αναδόχου, η ο̟οία θα γίνεται βάσει του 

̟ραγµατικού αριθµού των δωµατίων ̟ου χρησιµο̟οιούνται κάθε µήνα. 

9. Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα γίνεται α̟ό την ̟ρώτη µέρα το̟οθέτησης των 

φοιτητών/τριών  στα συµβεβληµένα δωµάτια (και όχι α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της 

σύµβασης) και θα γίνεται εφόσον αυτός ̟ροσκοµίζει κάθε µήνα όλα τα ̟αραστατικά και 

α̟αραίτητα υ̟εύθυνη δήλωση δική του για το σύνολο των φοιτητών /τριών  ̟ου 

διαµένουν στα δωµάτιά του, το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και ε̟ι̟λέον υ̟εύθυνη 

δήλωση του κάθε φοιτητή ότι διαµένει στα συµβεβληµένα µε το Παν/µιο ενοικιαζόµενα 

δωµάτια.  

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η διάρκεια της µίσθωσης των κλινών θα είναι για ένα ακαδηµαϊκό έτος µε δικαίωµα 

µονοµερούς ανανέωσης ιδίου χρόνου α̟ό ̟λευράς του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, µε τους ίδιους 

όρους  και θα αρχίζει α̟ό την ̟αράδοση και αντίστοιχη ̟αραλαβή των κλινών α̟ό τριµελή 

ε̟ιτρο̟ή, ̟ου θα έχει νόµιµα α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου οριστεί, µε ̟ρωτόκολλο ̟ου θα 
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συνταχθεί σε δύο αντίτυ̟α και θα υ̟ογραφεί α̟ό τον ̟αραδίδοντα και την ̟αραλαµβάνουσα 

ε̟ιτρο̟ή.   

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

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

Ε̟ί της καθαρής αξίας του ̟οσού της α̟όδειξης µισθώµατος ο εκµισθωτής βαρύνεται µε κρατήσεις 

̟ου ανέρχονται συνολικά στο 3,072% και είναι οι εξής: 

3% υ̟έρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υ̟αλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), 

2% χαρτόσηµο, ε̟ί του 3%, 

20% ΟΓΑ χαρτοσήµου ε̟ί του 2%. 

 
 
 
 

Ο  Πρύτανης 
 
 
 

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

Ονοµασία Τρά̟εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

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

 

Προς 

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση:  Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. 

  

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

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα και 
ανε̟ιφύλακτα, ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του ̟οσού των …………………….. 
ευρώ …………………., υ̟έρ της Εταιρείας ......................................................................... ∆/νση 
....................................... ....................................................................... για τη συµµετοχή της στη 
διαδικασία α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευση) 15ης  ∆εκεµβρίου 2014: «ΜΙΣΘΩΣΗ 13 
ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» σύµφωνα µε την υ̟΄ αριθµ. 9685/24-11-2014 Πρόσκλησή σας. 
Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις υ̟οχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη 
συµµετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά α̟ό 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α̟αίτησης µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση σας. 

Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό α̟λό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας 
σας, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία 
λήξης της. 

Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται σε ̟άγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η ̟αρούσα ισχύει για αόριστο χρόνο.  

 

Βεβαιούται υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών µας ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ 
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου έχει καθορισθεί α̟ό 
το Υ̟ουργείο Οικονοµικών για την Τρά̟εζά µας.
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τρά̟εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

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

 

Προς 

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση:  Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. 

  

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

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα και 
ανε̟ιφύλακτα, ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του ̟οσού των 
........................................... ευρώ υ̟έρ της Εταιρείας........................................  

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

............................. για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ̟ου αφορά στη συµµετοχή στη διαδικασία 
α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευση) της 15ης  ∆εκεµβρίου 2014: «ΜΙΣΘΩΣΗ 13 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 
 
Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις υ̟οχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας ̟ου α̟ορρέουν α̟ό 
την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά α̟ό 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α̟αίτησης µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας. 

Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό α̟λό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας 
σας, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία 
λήξης της. 

Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται σε ̟άγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

 

Η ̟αρούσα ισχύει για αόριστο χρόνο.    

 

Βεβαιούται υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών µας ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ 
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου έχει καθορισθεί α̟ό 
το Υ̟ουργείο Οικονοµικών για την Τρά̟εζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ΄ αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του της 
διαδικασίας α̟ευθείας ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης), και αφετέρου ότι εξακολουθούν 
να ̟αραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της ε̟ίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης.  

2.  

Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την 
κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της 
̟αρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας 
ήτοι 
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 ̟αράγραφος 1 της 

κοινής δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, ό̟ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της ̟ράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  ̟αράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 
48), 
- νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK  του  Συµβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   ̟ρόληψη  
χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό 
̟αράνοµες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  ο̟οία   
τρο̟ο̟οιήθηκε  α̟ό  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η ο̟οία ενσωµατώθηκε  µε το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 

ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της 
̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκο̟ίας. 

3.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου,  ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε ̟τώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης ̟τώχευσης. 

4.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου,  ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και ε̟ίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής διαχείρισης  

5.  

Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει, ότι κατά την ηµεροµηνία της ως  άνω ειδο̟οίησης, είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις 
υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
ε̟ικουρικής) καθώς και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους. 

 
Σε ̟ερί̟τωση εγκατάστασής τους στην αλλοδα̟ή, το δικαιολογητικό της ̟αρα̟άνω ̟ερί̟τωσης 3, 
4 και 5 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ̟ου είναι εγκατεστηµένοι, α̟ό την 
ο̟οία και εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό. 
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2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Ε̟ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
ε̟αγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του της διαδικασίας α̟ευθείας 
ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης) και αφετέρου ότι εξακολουθούν να ̟αραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της ε̟ίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης.  

2.  

Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ̟ριν 
α̟ό την κοινο̟οίησή της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα 
της ̟αρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας, 
σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση 2 της ̟αραγράφου 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ή για κά̟οιο 
α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της ̟λαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο̟ίας. 

3.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου,  ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε ̟τώχευση και ε̟ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
̟τώχευσης ή ανάλογη κατάσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο της χώρας του. 

4.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου,  ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και ε̟ίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής διαχείρισης ή ανάλογη κατάσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται 
στο δίκαιο της χώρας του. 

5.  

Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει, ότι κατά την ηµεροµηνία της ως  άνω ειδο̟οίησης, είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις 
υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
ε̟ικουρικής) καθώς και  ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους. 

 

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

Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά των ̟ερι̟τώσεων των ̟ερι̟τώσεων 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και  
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ αντίστοιχα. Ε̟ι̟λέον τα εξής δικαιολογητικά: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το 
ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ό̟ως  
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α) και, ε̟ίσης, ότι δεν 
τελούν υ̟ό διαδικασία έκδοσης α̟όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υ̟ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά 
̟ρόσω̟α). 

2.  
Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την 
κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι: 

α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι κάθε άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου 
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 εκ̟ρόσω̟οι κάθε άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 1 του άρθρου 43 του 
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 
σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κά̟οιο α̟ό τα 
αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της ̟λαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκο̟ίας. 

 
Ε̟ί ηµεδα̟ών ανώνυµων εταιρειών τα ̟ροαναφερόµενα ̟ιστο̟οιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στο µητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της ο̟οίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα 
στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1α’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, 
ό̟ως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/90 ό̟ως εκάστοτε 
ισχύει, α̟ό το αρµόδιο εφετείο της έδρας της ανώνυµου εταιρείας ̟ου τελεί υ̟ό ειδική 
εκκαθάριση. 
Ε̟ί ηµεδα̟ών Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
̟ιστο̟οιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό ε̟ιχείρησης. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την 
κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της ̟αρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 
(ΦΕΚ Α΄64), για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση 2 της 
̟αραγράφου 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της 
υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της ̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο̟ίας. 

2.  

Τα δικαιολογητικά των ̟ερι̟τώσεων 3, 4 και 5 της ̟αραγράφου 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ, εφόσον ̟ρόκειται για ηµεδα̟ούς συνεταιρισµούς και των ̟ερι̟τώσεων 3, 4 
και 5 της ̟αραγράφου 2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ, εφόσον ̟ρόκειται για αλλοδα̟ούς 
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αραγράφου 3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ.   

3.  Βεβαίωση της ε̟ο̟τεύουσας αρχής, ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

 

5. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε ̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στην Ένωση. 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ορισµένα α̟ό τα ̟ιο ̟άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ̟τουν στο 
σύνολό τους όλες τις ̟ιο ̟άνω ̟ερι̟τώσεις, ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να ανα̟ληρωθούν µε 
Ένορκη Βεβαίωση του υ̟οψήφιου Αναδόχου ενώ̟ιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 
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ο̟οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ̟οβληθεί υ̟οχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υ̟οψήφιου 
Αναδόχου εντός του «φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης». 
 
Υ̟οχρεώσεις σχετικά µε υ̟οβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Κατακύρωσης 
1. ∆ικαιολογητικά ̟ου εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υ̟οχρεωτικά α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Για ηµεδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο, ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος θα 
υ̟οβάλλει υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο̟οία ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος του 
υ̟οψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι εισηγµένο σε Ελληνικό ή 
αλλοδα̟ό Χρηµατιστήριο.  

3. Για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος θα 
υ̟οβάλλει υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώ̟ιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υ̟οψήφιου Αναδόχου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη 
δήλωση, υ̟εύθυνη δήλωση ενώ̟ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού στην ο̟οία ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος του υ̟οψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο καθώς και 
την κύρια έδρα του υ̟οψηφίου Αναδόχου. 

Υ̟οχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινο̟ραξία 

1. Η Ένωση/ Κοινο̟ραξία δεν υ̟οχρεούται α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή να ̟εριβληθεί ιδιαίτερη 
νοµική µορφή ̟ροκειµένου να υ̟οβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην ̟ερί̟τωση ̟ου της ανατεθεί 
η Παροχή Υ̟ηρεσίας, είναι δυνατόν να υ̟οχρεωθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή να ̟εριβληθεί 
ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό ̟ου αυτό είναι αναγκαίο για την ικανο̟οιητική εκτέλεση 
της Σύµβασης. 

2. Με την υ̟οβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε ̟ερί̟τωση κατακύρωσης της Παροχής Υ̟ηρεσίας στην 
Ένωση/ Κοινο̟ραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι ̟λήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου εξαιτίας ανικανότητας για ο̟οιοδή̟οτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινο̟ραξίας δεν µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ 
Κοινο̟ραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µ̟ορούν 
να εκ̟ληρωθούν α̟ό τα ενα̟οµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας, η Σύµβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να ̟αράγει όλα τα έννοµα α̟οτελέσµατά της µε την ίδια 
τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκ̟λήρωσης των συµβατικών όρων α̟ό τα ενα̟οµείναντα 
Μέλη θα εξετασθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή η ο̟οία και θα α̟οφασίσει σχετικά. Εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή α̟οφασίσει ότι τα ενα̟οµείναντα Μέλη δεν ε̟αρκούν να εκ̟ληρώσουν 
τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε ̟ροσόντα 
αντίστοιχα του Μέλους ̟ου αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Της διαδικασίας α̟ευθείας 
ανάθεσης (δια̟ραγµάτευσης). O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, ̟ρέ̟ει να εγκριθεί α̟ό την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 
 


