
1 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
                                                                           Μυτιλήνη,  27-11-2014  
                                                                                      Αριθ. Πρωτ. :          9819 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΠΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΟΥ ΤΜ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με  
1. Τις διατάξεις: 

1.1 Της παρούσας διακήρυξης , 
1.2 Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/06.09.2011). «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

1.3 Του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159/10.08.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

1.4 Του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87/16.07.1982) «Για τη δομή και λειτουργίας των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

1.5 Του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159/21.09.1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης», άρθρο 1, παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

1.6 Του ΠΔ 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31/20.03.1984), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

1.7 Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.07.2007), «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στα σημεία εκείνα που δεν αντίκειται 
προς το ΠΔ 60/2007 και συμπληρωματικά προς αυτό, 

1.8 Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/01.02.1995), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
.Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

1.9 Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

1.10 Του Ν. 4024/27.10.2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27.10.2011), «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», 
άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», 

1.11 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

1.12 Των Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’/204/15.09.2011) και Ν. 4038/2012, άρθρο 10 
(ΦΕΚ Α/14/02.02.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την ΚΥΑ 
Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β/3400/2012) και το έγγραφο του Γ.Γ. Εμπορίου 
Π1/89/11.01.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΝΦ-ΔΒΝ) περί υποχρεωτικής ανάρτησης στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Στοιχείων Έργων, Υπηρεσιών και 
Προμηθειών, 
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1.13 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’/74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 
– Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

1.14 Του άρθρου 157 του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ Α’/160/08.08.2014) «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονoμίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

1.15 Το υπ’ αριθ. 2/85701/0026/06.12.2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα «Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων», 

1.16 Το υπ’ αριθ. 2/55469/0026/10.06.2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα «Τέλη χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων»,  

 
2. Την υπ’ αριθμ. 130/ 12-11-2014  απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου  
            (ΑΔΑΜ:14REQ002409559) με θέμα: «Εγκριση σκοπιμότητας  της δαπάνης για την 
προμήθεια Εργαστηριακών πάγκων εργαστηρίων υδατοκαλλιέργειας & Ιχθυοπαθολογίας του 
Τμ. Επιστημών της θάλασσας  ». 
3. Την υπ’ αριθμ. 157/26-11-2014 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(ΑΔΑ: 7ΞΝ4469Β7Λ-ΚΧΑ) με θέμα: «Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια  Εργαστηριακών πάγκων εργαστηρίων υδατοκαλλιέργειας & Ιχθυοπαθολογίας του 
Τμ. Επιστημών της θάλασσας  ». 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισμού στην    ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  & εγκατάστασης Εργαστηριακών 
πάγκων εργαστηρίων υδατοκαλλιέργειας & Ιχθυοπαθολογίας του Τμ. Επιστημών της 

θάλασσας ,   με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
οκτώ   ευρώ  και εξήντα δύο λεπτά (7.758,62  €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 16%. Η 
δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του κωδικού 2014ΣΕ54600040  με τίτλο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr),  
καθώς και  στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΠΤΤΥ  της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης . 
 
Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο σύστημα «AGORA» την 28Η -
11ου -2014 
Περίληψη επίσης της διακήρυξης θα αποσταλεί μέσω τηλεμοιοτυπίας ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  στο Τεχνικό Επιμελητήριο (Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου) καθώς και στο 
Επιμελητήριο Λέσβου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της 
σύμβασης θα είναι εξι  (6 ) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις  
Διαγωνισμοί Προμηθειών»   

http://www.aegean.gr/
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Αντίτυπα της διακήρυξης δίνονται επίσης από τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος 
Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
στον Λόφο Παν/μίου Αιγαίου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους τους υπαλλήλους  
κ. Δ. Ρουμελιώτη,  τηλ. 22510- 36958 και  κ Σαράντο Ρέγα  , τηλ. 22510 36962 και  
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από τον κ. Δημήτριο Ρουμελιώτη τηλ. 22510 36958. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υλικών   . 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 
σφραγισμένη προσφορά. 
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Μυτιλήνης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την 12η 
-12-2014, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00 π.μ. και θα έχουν την κάτωθι μορφή:  
 
 

  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  9819 /27-11-2014  

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  – ΤΚ 81100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «12η-12-2014 ΗΜΕΡΑ  

Παρασκευή   » 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε 
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης. 
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον υποψήφιο και η αποδοχή της τίθεται στην κρίση της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.  
Η προσφορά απορρίπτεται όταν, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισμού, υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη. 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8:        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
& ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ . 
 

Περιγράφονται οι γενικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια εργαστηριακών πάγκων και 
αντίστοιχων κατασκευών . Αποτελούν το ελάχιστο των προδιαγραφών οπότε οι όποιες 
ποιοτικές διαφοροποιήσεις θα είναι προς τα πάνω .  
1. Φέρουσα κατασκευή (σκελετός ) .  

 
1.1 Μεταλλικός σκελετός  από κοιλοδοκό χαλύβδινο , διατομής 60 Χ 30 Χ 2,0 mm 

αφανούς ηλεκτροσυγκόλλησης –ραφής . Στα ποδαρικά του σκελετού θα 

τοποθετηθούν ρεγουλατόροι για την οριζοντίωσή του , με πέλμα από 

πολυαιθυλένιο (PE) και κοχλία Μ 10 Χ 38.  

 
1.2 Η επιφάνεια του σκελετού , αφού υποστεί την επεξεργασία της απολίπανσης , 

αποσκωρίωσης και φωσφάτωσης , θα βαφή ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή 

μεταλλικών στοιχείων ή αντίστοιχη. Η βαφή του σκελετού θα είναι μεγάλης 

αντοχής σε οξέα , διαλύτες , τριβές , κρούσης κλπ και θα έχει πολύ καλή 

πρόσφυση στη μεταλλική επιφάνεια .  

 
 

1.3  Η βασική κατασκευή σκελετού , θα έχει διαστάσεις 1.200 Χ 750 Χ 770 mm  

(M - B- Y ) . To Y =770mm , επιλέγεται ώστε να δώσει τελική επιφάνεια 
εργασίας από το δάπεδο 870mm. Στη βασική κατασκευή μπορεί να 
προσαρμοστεί η μονάδα ντουλάπι ή συρταριέρα στο ήμισυ του μήκους των 
1200mm . Στη βασική κατασκευή μπορεί να προσαρμοστεί μια  από τις 
παραπάνω  μονάδες  αφήνοντας τον υπόλοιπο χώρο κενό , για την θέση 
εργασίας , ή δύο μονάδες που θα καλύπτον όλο τον χώρο. Η βασική κατασκευή 
διπλασιαζόμενη , τριπλασιαζόμενη  κατά  το μήκος   της δίδει διαφόρους τύπους 
με αντίστοιχες διαστάσεις:  
2400  Χ 750 Χ 770 
3600  Χ 750Χ  770 

 
1.4.  Οι δύο υπό προμήθεια  πάγκοι   θα κεντρικοί εφαπτόμενοι μπαίνουν στο μέσον   
        της αίθουσας . Η μεγάλη πλευρά του ενός , θα εφάπτεται στην μεγάλη πλευρά  
        του άλλου    , η κάτοψή τους (ενωμένοι)  θα δίδει έναν  πάγκο  διαστάσεων  
        3,60μ*1,50μ , με 3 θέσεις εργασίας που θα αντιστοιχούν  στον 1ο πάγκο    και  
        απέναντι  αυτών  άλλες 3 θέσεις εργασίας  που θα αντιστοιχούν στον 2ο πάγκο. 

                  Θα έχουν υπερυψωμένη κατασκευή.  
             Θα έχουν  3 + 3 λεκάνες 40cm X40cm  όπως στις Τεχνικές προδιαγραφές    

        Θα έχουν ηλεκτρικό πάνελ με 2 πρίζες ισχυρών ρευμάτων   ανά θέση εργασίας    
        δεν χρειάζονται  πρίζες δικτύου.  
        Για κάθε ένα  (επιμέρους)   σκελετό  Μήκους 1200mm, στο μισό του   θα   
        κρεμαστεί ένα ερμάριο  που στο πάνω μέρος του θα υπάρχει ένα συρτάρι , και    
        κάτω από αυτό θα υπάρχει ένα ντουλάπι με ράφι ρυθμιζόμενου ύψους . Το άλλο  
        ήμισυ του σκελετού θα είναι κενό και σ’αυτό  θα αντιστοιχεί η θέση εργασίας .  

 
2. Επιφάνεια εργασίας  

Από κεραμικές πλάκες stoneware ή άλλου υλικού ίδιας όμως ή καλλίτερης 
πιστοποιημένης ανθεκτικότητας σε χρωστικές ουσίες και οξέα   . 
O πάγκος εργασίας κατασκευάζεται από μονοκόμματες (σε όλο το μήκος του πάγκου 
3,60*0,75 ) κεραμικές πλάκες STONEWARE πάχους 30 mm σε χρώμα λευκό , καφέ , 
ή γκρί. Οι πλάκες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στις χρωστικές (να μην χρώζονται) και 
στα οξέα. 
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Στις κατάλληλες θέσεις προβλέπονται χείλη για την συγκράτηση των υγρών πάχους 
37mm και πλάτους 10:15mm. Aρμοί δεν θα υπάρχουν. Οι πλάκες STONEWARE 
στηρίζονται και οριζοντιώνονται με ειδικά εξαρτήματα στο μεταλλικό σκελετό.  
 

3. Μονάδα ντουλάπι  συρταριέρα .  

 
Οι μονάδες ντουλαπιών –συρταριών θα είναι αυτόνομες από σκελετό και εύκολα 
εξαγόμενες . Οι διαστάσεις θα είναι τέτοιες ώστε να προσαρμόζονται στο σκελετό . 
Έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  
 
3.1. Σκελετός μονάδας  
        Ο σκελετός κάθε μονάδας , (πλαϊνά , καπάκι , πάτος ) κατασκευάζονται από 
νοβοπάν πάχους 16mm επενδεδυμένο με φορμάϊκα και στις 2 όψεις και σόκορα από 
λευκό θερμοπλαστικό ή PVC 3mm.  
 
3.2. Nτουλαπόφυλλα – κούτελα συρταριών  
       Τα ντουλαπόφυλλα και οι όψεις συρταριών κατασκευάζονται από νοβοπάν 
πάχους 16mm επενδεδυμένο με μελαμίνη πάχους 1mm και στις 2 όψεις και σόκορα 
από ειδικό πλαστικό προφίλ PVC πάχους 3mm για προστασία από κτυπήματα και υγρά 
.  
 
3.3. Συρτάρια  
      Όλες οι πλευρές των συρταριών κατασκευάζονται από νοβοπάν πάχους 1mm και 
στις 2 όψεις και σόκορα από ειδικό πλαστικό προφίλ PVC πάχους 3mm. Ένα συρτάρι 
ανά μονάδα και από κάτω ντουλάπι με ράφι και πολλαπλές οπές για ρύθμιση του 
ύψους του ραφιού 
 
3.4. Μεντεσέδες – χειρολαβές .  
       Οι μεντεσέδες , θα είναι μεταλλικοί , χωνευτοί , βαρέου τύπου . Οι χειρολαβές θα 
είναι μεταλλικές χρωμέ ή χρωματισμένες με χρώμα εποξειδικής ρητίνης . 
 
3.5. Πλάτες  
      Στα τέρματα των πάγκων τοποθετούνται πλάτες εύκολα αφαιρούμενες  για την 
απόκρυψη σωληνώσεων και αγωγών από νοβοπάν πάχους 16 mm επενδυμένο με 
μελαμίνι και στις 2 όψεις . 
 

4. Λεκάνες –σιφώνια  

4.1. Λεκάνες STONEWARE , όμοιο με τις πλάκες πάγκου εργασίας. Συνοδεύονται από 
τρυπητό STONEWARE και πλαστική οξυάντοχη τάπα. Oι λεκάνες STONEWARE θα 
έχουν διαστάσεις 400 X 400 mm το δε λεκανάκι 260Χ10 mm . Τοποθετούνται σε 
πάγκους , από STONEWARE, κρεμαστές από κάτω με ειδική εποξειδική κόλλα τριών 
συστατικών . Σε κάθε θέση λεκάνης STONEWARE θα υπάρχει κρουνός κρύου – 
ζεστού νερού . 
 
4.2. Σιφώνια  
       Σιφώνια πολυπροπυλενίου (PP) , διατομής Φ50 ,υψηλής αντοχής σε οξέα και 
θερμοκρασίες μέχρι 80 οC τοποθετούνται σε κάθε λεκάνη με παρεμβολή ειδικού 
συνδέσμου από πολυαιθυλένιο(PPE/HD) .  
 

5. Kρουνοί νερού –αερίων  . 

Οι κρουνοί νερού θα είναι ειδικοί για εργαστήρια, χειρίζονται με χερούλια οξυάντοχης 
βαφής , με ειδικό σύνδεσμο στερέωσης . Η βάση των βαλβίδων θα είναι ελαστική για 
το νερό και ανοξείδωτη για τα αέρια  . Τα χερούλια μεταλλικά χρώματος ανάλογου με 
το μέσο ροής και στη κεφαλή θα έχουν δίσκο διάκρισης – συμβολισμού.Κάθε κρουνός 
(εκτός του Ζ/Κ μιας οπής )  Θα διαθέτει σφαιρικό διακόπτη, που επιτρέπει τη διακοπή 
μόνο του συγκεκριμένου κρουνού για συντήρηση ή διακοπή λειτουργίας καθώς και 
για την   μείωση  της ποσότητας  ροής .  



6 

 

 
6. Κανάλι παροχών .  

Με κατασκευή ραφιέρας , θα προσαρμοστεί κανάλι παροχών από όπου θα διέρχονται 
όλες οι τοπικές παροχές (νερό , καλώδια  ) .  
Το κανάλι θα τοποθετηθεί ανάμεσα στον πάγκο και τη ραφιέρα , κάτω από το πρώτο 
ράφι , θα είναι αυτοφερόμενο , επισκέψιμο από πάνω . Τα πλευρά , το καπάκι και ο 
πάτος θα είναι από νοβοπάν πάχους 16mm επενδυμένο με μελαμίνη και στις 2 όψεις 
,με σόκορα από θερμοπλαστικό , με τις αναγκαίες οπές για κρουνούς , πρίζες πινάκων 
με ασφάλειες , ασφαλειοδιακόπτες κλπ. Το καπάκι, που είναι και το πρώτο ράφι θα 
είναι εύκολα αφαιρετό για την επίσκεψη των αγωγών και παροχών .  
 

7. Δίκτυα αποχέτευσης –νερού – αερίων – ηλεκτρικών  

7.1 Δίκτυο νερού – αερίων  

Το τοπικό δίκτυο παροχών νερού κατασκευάζεται από χαλκοσωλήνα υψηλής 
πίεσης Φ15. Πριν την σύνδεσή του με το δίκτυο του κτιρίου τοποθετείται 
σφαιρικός διακόπτης . Το τοπικό δίκτυο αερίων κατασκευάζεται από 
χαλκοσωλήνα υψηλής πίεσης Φ15 – Φ18 και συνδέεται στο υπάρχον δίκτυο. Το 
ίδιο και τα δίκτυα κενού και πεπιεσμένου αέρα. Συνδέονται στις υπάρχουσες  
παροχές και καταλήγουν στους πάγκους όπου απαιτείται (σχεδόν όλοι οι πάγκοι 
απαιτούν τέτοιες παροχές ) έτοιμα για χρήση. Σε κάθε θέση εργασίας υπάρχει μία 
τουλάχιστον παροχή πεπιεσμένου αέρα και παροχή ζεστού – κρύου νερού. 
 
7.2. Δίκτυο αποχέτευσης .  
       Το τοπικό δίκτυο αποχέτευσης κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο (PP)  
       Αντοχής σε ζεστό νερό 80 ΟC και συνδέει τα σιφώνια των λεκανών με το   
       κύριο δικτυο του κτιρίου.  
 
7.3. Δίκτυο ηλεκτρικών .  
       Το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικών κατασκευάζεται με καλώδια ΝΥΜ διατομής 
σύμφωνα με τους κανονισμούς .  
 

8. Υπερυψωμένη κατασκευή (Y.K) . 

Πάνω από την επιφάνεια εργασίας των πάγκων τοποθετούνται , όπου ζητείται , 
υπερυψωμένες κατασκευές , ραφιέρες ή συρταριέρες. Η φέρουσα κατασκευή τους είναι 
μεταλλική , όμοιας επεξεργασίας με αυτή των πάγκων . Το ύψος της κατασκευής είναι 
1100mm  και το βάθος 330mm. Στο πάνω μέρος κατασκευάζονται  2 ράφια μεταλλικά 
300mm ύψος το κάθε ένα . Το κενό που μένει μέχρι την επιφάνεια εργασίας είναι περίπου 
480mm . To μήκος της (Υ.Κ) είναι 1200mm και πολλαπλασιάζεται αναλόγως σε 1 Υ.Κ , 
2Υ.Κ κλπ. 
 
Η Υ.Κ στο πάνω μέρος φέρει ράφι μεταλλικό και στη μέση φέρει πάνελ τύπου Α και Β με 
ηλεκτρικές παροχές και σύστημα ελέγχου ασφαλείας , επί του οποίου θα υπάρχει δεύτερο 
ράφι μεταλλικό. Το πάνελ  τύπου A  θα περιλαμβάνει 1) κλειδί-διακόπτη με ρελαί 
οπλισμού για όλες τις παροχές του πάγκου και ενδεικτικές λυχνίες των παροχών. 2) 
Αντιηλεκτροπληξιακά ή αυτόματα διαρροής . 3) Ασφαλοδιακόπτη αυτόματο , για κάθε 
παροχή. 4. Πρίζες σούκο 220V/16A. Το πάνελ τύπου Β θα περιλαμβάνει :  
Μπουτόν ανάγκης ή κινδύνου αμέσου διακοπής όλων των κυκλωμάτων του πάγκου . 2)  
Δύο πρίζες σούκο με ενδεικτικές λυχνίες  220V/16A.  

 
  
 
  
ΑΡΘΡΟ 9: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση το 
οποίο θα εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 
Κάθε συνεννόηση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των ενδιαφερομένων, των 
διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή 
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υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
 

1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα 
ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 
Α΄139) και που ασχολούνται με την προμήθεια, εμπορία, ανάπτυξη, και 
εγκατάσταση των υλικών.  
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι ενδιαφερόμενοι εμπίπτουν στις κατηγορίες, που αναφέρονται στο 
άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στο  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

  α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1  
              της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
  β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της  
              26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του  
              Συμβουλίου 
  γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των  
              οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
  δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της  
              οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη   
              χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από  
              παράνομες δραστηριότητες 
  ε)  για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας,  
              ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας. 

 
 

 
2. Με την συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό, ο κάθε υποψήφιος αποδέχεται τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης , έχει επί τόπου εξετάσει τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό και γνωρίζει την κατάσταση τους και έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι 
παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του. 

 
3. Ο κάθε υποψήφιος θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών/προβλημάτων που θα 

λειτουργεί επί καθημερινής βάσεως την οποία θα δηλώσει εγγράφως στο 
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή 
Αποκλεισμού) 
 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει: 
 

a) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75)/άρθρο 8/ παράγραφος 4,όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφεται ότι : έχει λάβει γνώση της προκήρυξης 
την οποία αποδέχονται πλήρως, είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμεροι. Δήλωση 
του υποψηφίου αναδόχου ότι ενημερώθηκε για την ανακοίνωση αυτή, τα υπόλοιπα 
στοιχεία και τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους. 

 
b) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) , στην οποία στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει και  θα δηλώνεται 
ότι α) διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και την ικανότητα για τη διεκπεραίωση του 
συμφωνηθέντος έργου και ότι θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που επίσης θα 
διαθέτει ανάλογη εμπειρία και ικανότητα, β) το εργατικό προσωπικό που τυχόν θα 
χρησιμοποιήσει θα ευρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, γ) είναι ο 
αποκλειστικός εργοδότης των προσώπων που τυχόν θα χρησιμοποιήσει για την 
εκτέλεση των εργασιών της και συνεπώς αυτός και μόνο θα βαρύνετε με την επιλογή 
τους, την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και την πληρωμή των μισθών και των 
ασφαλιστικών εισφορών τους, ποσά που περιλαμβάνονται στο συμφωνηθέν τίμημα, 
δ) εγγυάται επίσης της καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 

c) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχει και δηλώνεται ότι μέχρι τη ημέρα υποβολής της προσφοράς του:  
α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα 
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  
γ. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
δ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
ε. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού, αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του. 
ζ. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (για νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 
d) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχει και δηλώνεται ότι:  
α. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  
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β. ο προσφέρων έχει προβεί σε επιτόπια επίσκεψη και έλαβε πλήρη γνώση της 
κατάστασης και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της φύσης των εργασιών που απαιτούνται  
γ. θα ακολουθήσει πιστά τα όσα αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή – 
Υποχρεώσεις Αναδόχου / Υποχρεώσεις – Ειδική όροι 
δ. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
ε. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης. 

 
e) Επιπλέον για τα νομικά πρόσωπα: 

Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα 
παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή 
Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του 
κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. 
 

f) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, του κάθε ενός από 
τα στελέχη, τα οποία στελεχώνουν υποχρεωτικά των κάθε υποψήφιο σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της παρούσης (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ),  με την οποία δηλώνουν ότι θα 
συνεργαστούν μαζί του για την εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών / υπηρεσιών 
εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος του έργο.  
 

g) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, του κάθε ενός από 
τα στελέχη, τα οποία στελεχώνουν υποχρεωτικά των κάθε υποψήφιο σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της παρούσης (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), με την οποία δηλώνουν ότι διαθέτουν 
την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία. 

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΙΜΕΣ 
 
Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος 
υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά 
πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Ι της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένο ευκρινώς. 
Οι τιμή  της  προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€). Η 
στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται 
μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις εργασίες με 
τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι 
δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η προσφορά δεσμεύει τον υποψήφιο 
ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για  εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 
τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πριν 
την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την 
παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150). 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, την Παρασκευή   12η /12/2014 και ώρα 
11:00 πμ, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το 
επιθυμούν στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στη 
Μυτιλήνη. 
 
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλώνται με 
ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός 
πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
 Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει και τον 

υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
 Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι. 
 Αποσφραγίζονται και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω 

αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν 
αποσφραγίζονται. 

 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από 
την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 

 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων, που 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η 
ενημέρωση όσων δεν παραβρίσκονται  γίνεται με δική τους μέριμνα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν ρητά 

ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί 
ρητά επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να μην αποκλείσει 
προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. 
Κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες 
κυρώσεις. Επίσης στην δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει 
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τον υποψήφιο, εάν κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και δεν είναι σε θέση 
να φέρει σε πέρας το έργο. 

2. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 
του διαγωνισμού, παρουσιάζουν, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

3. Ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα 
επιλεγεί/ουν η/οι προσφορά/ές που παρουσιάζει/ουν την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  

 
Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, 
γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε 
ενώπιον της, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω 
περιγραφόμενη διαδικασία που αφορά σε κάθε στάδιο ανοίγματος των φακέλων προσφοράς 
αλλά και των υποφακέλων: 
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό 
στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε ιδιαίτερο 
πίνακα του σχετικού πρακτικού τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, 
αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
β. Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών. 
 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές 
σε  Πίνακα ξεκινώντας με τη χαμηλότερη τιμή και καταλήγοντας στην υψηλότερη. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στο Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας  το πρακτικό της, 
προκειμένου αυτή να μεριμνήσει για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τελικής 
αξιολόγησης και ανάδειξης του ανάδοχου  ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  
Αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης ενημερώνεται ο ανάδοχος για 
να προσέλθει σε διάστημα 5 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του, για την 
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης  . 
 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
16.1. Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναμων, η επιλογή του αναδόχου είναι 
δυνατό να γίνεται μετά από κλήρωση που διενεργεί η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού. Η κλήρωση ενεργείται παρουσία των υποψηφίων ή των 
εκπροσώπων αυτών, όμως εν προκειμένω και για την εξοικονόμηση χρόνου λόγω του 
κατεπείγοντος, δύναται να γίνει και χωρίς την παρουσία αυτών. Η υποχρέωση ενημέρωσης 
των υποψηφίων που δεν παρίστανται, επί των διαδικασιών κλήρωσης, γίνεται με μέριμνα των 
ιδίων. Ενστάσεις επί της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές και κρίνονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και 
μπορεί να ανακοινώνεται ή με έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή ή με fax 
ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και τηλεφωνικώς. 
 
Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της 
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός του, κατά την 
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις 
προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον 
αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 
 
16.2. Υπογραφή Σύμβασης 
 
Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης  κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση. 
 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η ανακοίνωση 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας πριν: 

a) την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης 
χωρίς το ΦΠΑ. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας 
που αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος ολοκλήρωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

b) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, διπλώματα, 
βεβαιώσεις) με τα οποία  αποδεικνύεται η επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία των 
στελεχών   του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 10 της παρούσης  

c) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό αποδεικνύει την απαιτούμενη, από την παράγραφο 4 του 
άρθρου 10 της παρούσης, εμπειρία. 

 
Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος -  μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται/ονται 
έκπτωτος/οι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150). 
Σε περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι  κηρυχθεί έκπτωτος/οι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί 
να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με την 
χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση 
λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
οργανισμού Εμπορίου πού κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α’ 139) και έχουν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης , να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς 
τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι 
νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
17.1.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της σύμβασης και 
την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συστήσει τριμελή επιτροπή παρακολούθησης εργασιών και 
παραλαβής τους για την βεβαίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η επιτροπή θα επιβλέπει, 
κατευθύνει και θα συντονίζει το παρεχόμενο έργο, θα έχει δε το δικαίωμα να προσκαλεί τον 
ανάδοχο σε συσκέψεις, όπου θα συζητούνται προβλήματα και θέματα, που ανακύπτουν στα 
πλαίσια της παροχής των εργασιών, θα δίδει οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ανά 6μηνό σε ισόποσες δόσεις. 
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει αφού προσκομισθούν στην υπηρεσία τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά :  
       Α. Πρωτόκολλο Παραλαβής και καλής εκτέλεσης των εργασιών   από την επιτροπή 
παρακολούθησης 
       Β. Τιμολόγιο του αναδόχου 
       Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από την Δ.Ο.Υ. του αναδόχου δηλαδή 
βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε  βάρος του αναδόχου.  
       Δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α.  
και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι: 

1. η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
βάσει του Ν. 4172/13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ υπόκειται σε κράτηση υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.4013/2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τον ανάδοχο βαρύνουν επιπλέον οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
Το τίμημα περιλαμβάνει πέραν των υλικών και  υπηρεσιών, όπως αυτές αναλύονται ανωτέρω 
και την πλήρη εργατική δαπάνη έως την διαπίστωση της άριστης λειτουργίας των υπό 
προμήθεια πάγκων .  
 
Ο ανάδοχος δεν έχει ούτε διατηρεί καμία αξίωση ή δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή, εγγυάται 
δε την ακρίβεια και σταθερότητα του ανωτέρω τιμήματος βάσει προϋπολογισμού αμοιβών και 
παραιτείται ρητώς από την οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτού, και εάν ακόμα 
μεταγενέστερα οι υπολογιζόμενες ως άνω εργασίες υπερτιμηθούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 20: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Ο κάθε συμμετέχων υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι 
οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, τους όρους της προσφοράς του, καθώς και 
τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην 
αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν κυρώσεις, όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω : 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 
ανάδοχο, αν αυτός/οι δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών, ή 
εκπληρώσει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
παρούσας προκήρυξης μετά από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής Αγαθών & Υπηρεσιών 
των παρεχομένων υπηρεσιών και απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ακόμη σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά το 
συγκεκριμένο έργο. Συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ζημιάς ή βλάβης που θα 
προκληθεί από την πλημμελή εκτέλεση του έργου υπηρεσιών εργολάβου του εγκατεστημένου 
εξοπλισμού στις παρούσες εγκαταστάσεις, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο από το αρμόδιο 
όργανο διοίκησης αντίστοιχου ποσού ποινική ρήτρα ανάλογη με το είδος & το μέγεθος των 
παραλήψεων του, παρακρατούμενη από την συνολική αμοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής η 
πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης 
και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 
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Αν ο ανάδοχος διακόψει, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, το έργο πριν 
την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, υποχρεούται στη καταβολή ποινικής ρήτρας, προς το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως 
της σύμβασης, ίσης με το 0,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας για την πρώτη ημέρα της 
διακοπής και 1% για τις υπόλοιπες, ενώ καταπίπτει και η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Στην πιο πάνω περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, 
να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση με ελεύθερη τιμή των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να 
αξιώσει, από τον έκπτωτο ανάδοχο, τη τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Οι κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. 

Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες 
περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή 
των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 
Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα 
οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει 
εντός είκοσι (20) ημερών από της λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, 
διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση των υπηρεσιών για τον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή του 
εγκατεστημένου εξοπλισμού των υπό ανάθεση εγκαταστάσεων δεν έχει δικαίωμα, χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το 
σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν έχει συμπεριλάβει στην 
προσφορά του. 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του ανάδοχου με υπεργολάβο/ους, 
ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στη Αναθέτουσα Αρχή 
και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο, με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος μετά 
από την σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης 
των εργαστηριακών πάγκων   αποκλειστικά ο ανάδοχος.  
 
 
 
 

 

Ο Πρύτανης 
 
 

Καθηγητής, Στέφανος Γκρίτζαλης 
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Επισυνάπτονται : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΟΥ ΤΜ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

                   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  9819 /27-11-2014  
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  – ΤΚ 81100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «12η-12-2014 ΗΜΕΡΑ  
Παρασκευή   » 

 
 
 

ΤΊΤΛΟΣ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΟΥ ΤΜ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  

ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΛΥΨΗΣ  

3,60m Χ 1,50m Χ 0,90m    
6 ΕΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      

(Σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές κλπ όρους της 

Διακήρυξης α.π. 9819/27-11-2014 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥ ) 

 

  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……….... 

(Τόπος /ημερομηνία)………………………… 

 

Ο προσφέρων 
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Υπογραφή 

 

(σφραγίδα) 

 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

  

 

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως 
του ποσού των ........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας...................................................................................,Δ/νση........
....................................................................................................... για 
την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης ………………………….. 
συνολικής αξίας 10% της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
…………………………για την   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ 3,60m Χ 1,50m Χ 0,90m   6 ΕΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ      
      που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο 
τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …η ……………..  201.. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

 


