ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 7112/2015

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 154
ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2015-2016,
2015 2016, 2016-2017.
2016

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, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει
4. Το Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου,…», ό̟ως ισχύει σήµερα,
5. Την υ̟’ αρ. 5178/16.05.2014 α̟όφαση του Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου µε θέµα
«∆ιορισµός
ιορισµός Πρύτανη του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου» (Α∆Α: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ),
Ω0Ψ5469Β7Λ
η ο̟οία
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17-06-2014,
346/17
τ. ΥΟ∆∆,
6. Την υ̟’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23-07-2014
Φ.120.61/17/115922/Β2/23
(Α∆Α: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4)
ΑΥ4) δια̟ιστωτική α̟όφαση
του

Υ̟ουργού

Παιδείας

και

Θρησκευµάτων

µε

θέµα

«∆ιορισµός

Πρύτανη

του

Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου σύµφωνα µε το Ν.4009/2011 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει»,
7. Την υ̟’ αρ. 11/10-09-2014
2014 α̟όφαση του Πρύτανη «Ορισµός Ανα̟ληρωτών Πρύτανη,
µεταβίβαση

αρµοδιοτήτων

στους

Ανα̟ληρωτές

Πρύτανη

και

καθορισµός

σειράς

ανα̟λήρωσης
ήρωσης του Πρύτανη του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου»
Αιγαίου (ΦΕΚ Β΄2458/16-09-2014),
Β΄2458/16
8. Την ̟αράγραφο β΄ του άρθρου 157, του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014)
160/08
«Μέτρα
στήριξης και ανά̟τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.»
διατάξ
9. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆α̟ανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις»,
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10. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει σήµερα,
11. Το άρθρο 98 ̟αρ.1 του Συντάγµατος
12. Το Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί τρό̟ου ενεργείας υ̟ό των Νοµικών Προσώ̟ων
∆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 άρθρο 6 ̟αρ. 2 του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/2007, τ.Α΄):«Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ̟ερί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων και υ̟ηρεσιών»,

µε το ο̟οίο 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]).
14. Το Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α' 155/30-7-2014) «Α̟λούστευση διαδικασιών λειτουργίας
τουριστικών ε̟ιχειρήσεων και τουριστικών υ̟οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες
διατάξεις.» ό̟ως αυτός έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει σήµερα.
15. Την Υ̟ουργική Α̟όφαση 21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β΄/22-10-2014) «Κατάταξη σε κατηγορίες
µε σύστηµα κλειδιών και καθορισµός τεχνικών και λειτουργικών ̟ροδιαγραφών των
ενοικιαζόµενων ε̟ι̟λωµένων δωµατίων - διαµερισµάτων (ΕΕ∆∆)» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε
την Υ̟ουργική Α̟όφαση 91/2015 (ΦΕΚ 69/Β΄/16-1-2015).
16. Το Π.∆. 155/2009 «’Εγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 197)
17. Την α̟όφαση της υ̟’ αριθµ. 4/29-04-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου
Φοιτητικής Μέριµνας»
18. Το Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ιατάκτες»
19. Τη µε αριθµ. 68226/B2/30-04-2015 (Α∆Α:6ΡΠ1465ΦΘ3-ΠΘΝ) α̟όφαση του Υ̟ουργού
Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, για ̟ροέγκριση ανάληψης υ̟οχρέωσης,
για τον ΚΑΕ 0813β του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για τα οικονοµικά έτη 2016,
και 2017.
20. Τη µε αριθµ. 501/27-04-2015 Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης µε Α∆Α: ΨΒΘ469Β7Λ-ΡΓ2 για
το έτος 2015 (α̟ό 01/10/2015 έως 31/12/2015).
21. Την α̟όφαση της υ̟’ αριθµ. 15/06-10-2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου, (Θέµα 2.6) για τη
διενέργεια «∆ηµόσιου Μειοδοτικού διαγωνισµού για τη µίσθωση τουλάχιστον 154 κλινών
(ανά έτος) για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης,
για δύο ακαδηµαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017».
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη µίσθωση τουλάχιστον 154 κλινών για τη στέγαση των
φοιτητών/-τριών της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης,(Π.Μ.Μ.) για το χρονικό διάστηµα
α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής του ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής των κλινών έως 30/9/2017, εκτός
των ̟εριόδων των θερινών διακο̟ών (Ιούλιο και Αύγουστο), µε δυνατότητα ̟αράτασης για δύο
(2) µήνες ακόµη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το κείµενο της ̟ροκήρυξης είναι ισχυρότερο α̟ό κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον
διαγωνισµό, εκτός α̟ό ̟ροφανή σφάλµατα ή ̟αραδροµές.
2. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα.
3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνε̟άγεται αυτόµατα την ̟λήρη και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή
α̟ό το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της ̟ροκήρυξης, 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 µ̟ορεί να ζητήσει συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ή διευκρινίσεις
για το ̟εριεχόµενο της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης, α̟ό το Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έως και ̟έντε (5)
ηµέρες ̟ριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Αρµόδιοι για την ̟αροχή
̟ληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Άννα Τζαγκαράκη τηλ. 2251036923 και
Γεώργιος Κάιτατζης τηλ. 2251036921, φαξ: 2251036929, e-mail: atzag@aegean.gr και
gkai@aegean.gr, αντίστοιχα.
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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ανακοίνωση της ̟αρούσας διακήρυξης ̟ραγµατο̟οιείται:
•

Με τη δηµοσίευση της ̟εριλήψεως της α̟ό δύο φορές, σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της
Μυτιλήνης. Η δα̟άνη δηµοσίευσης στον τύ̟ο βαρύνει τους ιδιοκτήτες.

•

Με την ανάρτηση της ̟εριλήψεως της στον ̟ίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος
Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

•

Με ανάρτηση της ̟εριλήψεως της στη ∆ιαύγεια.

•

Με την α̟οστολή της Περίληψης της ∆ιακήρυξης στην Ένωση Ξενοδόχων Μυτιλήνης καθώς
και στο Ε̟ιµελητήριο Μυτιλήνης για ενηµέρωση των µελών τους.
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•

Με την ανάρτηση της σε ηλεκτρονική µορφή στην ε̟ίσηµη ιστοσελίδα του Πανε̟ιστηµίου
(www.aegean.gr).

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Αντίτυ̟α των τευχών της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες α̟ό το Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της Περιφερειακής ∆/νσης του Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου στη Μυτιλήνη, το ο̟οίο στεγάζεται στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου στη ταχυδροµική
διεύθυνση: Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται
και

σε

ηλεκτρονική

µορφή

στην

ε̟ίσηµη

ιστοσελίδα

του

Πανε̟ιστηµίου

Αιγαίου

(www.aegean.gr).

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 Π.Μ.Μ.
και να ̟ληροί τις ̟αρακάτω ̟ροδιαγραφές:
1. Να είναι ετοιµο̟αράδοτο µε ελάχιστες ̟αρεµβάσεις όσον αφορά στη διαµόρφωση των
χώρων και µόνο, ώστε να καλύ̟τονται οι όροι της διακήρυξης.
2. Σε ̟ερί̟τωση αιτήµατος για ̟αροχή στέγασης α̟ό άτοµο ή Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες
(Α.Μ.Ε.Α.), θα στεγαστεί/στεγαστούν στο ̟λησίον συµβαλλόµενο ενοικιαζόµενο
κατάλυµα α̟ό αυτά ̟ου έχουν ήδη ε̟ιλεγεί α̟ό τον διαγωνισµό. Οι ιδιοκτήτες των εν
λόγω δωµατίων θα δεσµευθούν να διαµορφώσουν κατάλληλα τον χώρο σε συνεννόηση µε
την Τεχνική Υ̟ηρεσία του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου. Όσον αφορά στη µίσθωση του
συγκεκριµένου δωµατίου θα υ̟άρξει ειδική µέριµνα κατό̟ιν α̟όφασης του Πρύτανη.
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. Τα δωµάτια ή διαµερίσµατα δύο ατόµων,
να έχουν ελάχιστο εµβαδόν 24 τ.µ. συµ̟εριλαµβανοµένου διαδρόµου και λουτρού. Σε
αντίθετη ̟ερί̟τωση τα εν λόγω δωµάτια θα θεωρούνται µονόκλινα.
4. Να έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις κλιµατισµού (ψύξη-θέρµανση), ύδρευσης,
α̟οχέτευσης, αερισµού και ατοµικών χώρων υγιεινής.
5. Να έχει την α̟αιτούµενη στατική ε̟άρκεια για τη στέγαση των ̟αρα̟άνω λειτουργιών.
6. Να έχει το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) α̟ό τον Ε.Ο.Τ. σύµφωνα µε την
τουριστική νοµοθεσία σε ισχύ ευκρινές αντ ίγραφο του ο̟οίου θα κατατεθεί. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει σχετική άδεια, οι ̟ροσφέροντες υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν
αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ̟ροσφερόµενου ακινήτου θεωρηµένη α̟ό την
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Υ̟ηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Λέσβου. Σε ̟ερί̟τωση µη ύ̟αρξης οικοδοµικής άδειας
(̟.χ. λόγω ̟αλαιότητας κτιρίου) θα ̟ρέ̟ει ο ιδιοκτήτης να ̟ροσκοµίσει:
α) βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι το ακίνητο υφίσταται νόµιµα και
β) υ̟εύθυνη ∆ήλωση ενός δι̟λωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού ̟ερί της στατικής
ε̟άρκειας του ̟ροσφερόµενου ακινήτου στα φορτία της νέας χρήσης.
7. 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, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου
αυτό α̟αιτείται (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία), το ο̟οίο θα κατατεθεί, µαζί µε
Υ̟εύθυνη ∆ήλωση στην ο̟οία θα εγγυώνται και θα δεσµεύονται για τα ̟ροαναφερόµενα.
8. Να είναι ασφαλισµένο κατά ̟υρός - σεισµού και να υ̟άρχει συµβόλαιο αστικής ευθύνης
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



∆ύο καθίσµατα ανά δωµάτιο



Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτοµο



Φωτιστικό στη βεράντα



∆ύο καθίσµατα στη βεράντα και ένα τρα̟έζι



Ικανο̟οιητική συσκότιση µε κουρτίνες ή ̟αντζούρια



Μια ντουλά̟α ανά κλίνη

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


Ένα στρώµα 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



Άγκιστρα ̟ετσετών και ενδυµάτων
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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 ασύρµατης WiFi internet σύνδεσης σε κάθε δωµάτιο, 24ώρες/24ωρο. Ο
ιδιοκτήτης θα ̟ρέ̟ει να εξασφαλίσει την ύ̟αρξη σήµατος ασύρµατου δικτύου
ε̟αρκούς ισχύος σε όλα τα δωµάτια όλων των ορόφων, εγκαθιστώντας ασύρµατους
̟οµ̟οδέκτες ενδεχοµένως σε κάθε όροφο του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο θα συνδέεται
µε ̟αροχέα Internet µέσω adsl ενσύρµατου κυκλώµατος µε ταχύτητα τουλάχιστον
24Mbps.



Σαλόνι µε τηλεόραση



Πλυντήριο/-α σε χώρο του ξενοδοχείου/καταλύµατος α̟οκλειστικά για τη δωρεάν
χρήση των φοιτητών /φοιτητριών



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 οκτώ (8) ώρες ηµερησίως κατά τους
χειµερινούς µήνες (∆εκ - Ιαν – Φεβ) και τουλάχιστον έξι (6) ώρες κατά τους λοι̟ούς
µήνες.



Κουτί και έντυ̟α ̟αρατηρήσεων – ̟αρα̟όνων



Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ̟ρίζες σε όλους τους χώρους



∆υνατότητα ̟αροχής ζεστού νερού όλο το 24ωρο.



Πινακίδα µε τηλέφωνα ̟ρώτης ανάγκης σε ̟ροσιτό σηµείο του κτιρίου



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 τουλάχιστον 3 φορές εβδοµαδιαίως



Συντήρηση και καλή λειτουργία των δικτύων ̟αροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού,
α̟οχέτευσης, τηλεφώνου, του ανελκυστήρα, των συστηµάτων κλιµατισµού (θέρµανση,
κλιµατιστικές µονάδες), κτλ



Λειτουργία και συντήρηση συστήµατος ̟υρασφάλειας και συναγερµού.



Α̟οκατάσταση και συµ̟λήρωση κάθε οφειλόµενης σε συνήθη χρήση ή ανωτέρα βία
βλάβη, ελαττώµατα ή α̟ώλεια.



Λειτουργία και συντήρηση ενδοε̟ικοινωνιακού συστήµατος τηλεφώνου σε κάθε
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δωµάτιο. (̟ροαιρετικό)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ


Μ̟αλκόνια – βεράντες σε όλα τα δωµάτια



Κλιµατισµό – θέρµανση ψύξη σε όλα τα δωµάτια

ΠΕΡΙΟΧΗ – ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το ̟ρος µίσθωση ακίνητο:
•

Θα βρίσκεται υ̟οχρεωτικά στην ευρύτερη ̟εριοχή της ̟όλης της Μυτιλήνης 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 µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς.

•

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
υ̟ογραφή του ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής του ακινήτου έως και την 30/09/2017, µη
συµ̟εριλαµβανοµένων των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου του εκάστοτε έτους, µε δικαίωµα
̟αράτασης για δύο (2) µήνες ακόµη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη για τουλάχιστον 154 κλίνες, και για το ̟αρα̟άνω χρονικό
διάστηµα, ανέρχεται στις ̟εντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (582.120,00€),
συµ̟εριλαµβανοµένου του χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α. και κάθε άλλου φόρου καθώς και των εξόδων
ηλεκτροδότησης, κλιµατισµού, ύδρευσης, α̟οχέτευσης και διαδικτύου και αναλύεται ανά έτος ως
εξής:
∆ιάστηµα

Αριθµός
κλινών

Μήνες

2015 : 1 µήνα

(1/12 - 31/12/15)

154

1

32.340,00€

2016 : 10 µήνες

(1/1 - 31/12/16)

154

10

323.400,00 €

2017 : 7 µήνες

(1/1 - 30/09/17)

154

7

226.380,00 €

Οικονοµικό Έτος

∆α̟άνη Έτους

Σύνολο: 582.120,00 €
Το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται για µονόκλινα δωµάτια σε διακόσια δέκα
ευρώ, (210,00€), και για τα δίκλινα δωµάτια σε τρακόσια δέκα ̟έντε ευρώ (315,00€), αφού το
µίσθιο ̟ροσαυξάνεται κατά 50% της τιµής του µονόκλινου δωµατίου συµ̟εριλαµβανοµένου του
χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α., κάθε άλλου φόρου καθώς και των εξόδων ηλεκτροδότησης, κλιµατισµού,
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ύδρευσης, α̟οχέτευσης και διαδικτύου 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 βάσει του ̟ραγµατικού αριθµού κλινών ̟ου
θα διατεθούν, µετά α̟ό :


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 το Γραφείο Σ̟ουδών και Φοιτητικής Μέριµνας µηνιαίας λίστας µε τον
ακριβή αριθµό των φοιτητών/-τριών ̟ου διέµειναν σύµφωνα µε τις καταστάσεις των
δικαιούχων.




Βεβαίωση του ΠΣΦΜΜ τήρησης των όρων της σύµβασης.
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 την ∆ευτέρα 02 Νοεµβρίου 2015 και
ώρα 14:00 µ.µ..
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 ̟ρωτοκολλώνται 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 οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα τηλ. 22510
36923 και Κάιτατζης Γιώργος, 22510 36921, φαξ: 2251036929.
Προσφορά ̟ου υ̟οβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, θα ̟αραλαµβάνεται
α̟ό τους αρµόδιους υ̟αλλήλους 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:
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•

Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7112/2015 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 154 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2015-2016, 2016-2017»
•

Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού:
« ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 , 10:00 ̟.µ. »

•

Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»,

•

Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό:
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ».

•

Τα ̟λήρη στοιχεία του α̟οστολέα – ̟ροσφέροντος.

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται σφραγισµένος
υ̟οφάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο ο̟οίος θα φέρει και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου ό̟ως αναφέρονται ̟αρα̟άνω και θα ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει:
1. Παραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης, εφόσον συµµετέχει µε αντι̟ρόσω̟ό του.
2. 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.
3. Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) α̟ό τον Ε.Ο.Τ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει σχετική άδεια, οι ̟ροσφέροντες υ̟οχρεούνται να
υ̟οβάλουν αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ̟ροσφερόµενου ακινήτου θεωρηµένη
α̟ό την Υ̟ηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Λέσβου. Σε ̟ερί̟τωση µη ύ̟αρξης οικοδοµικής
άδειας (̟.χ. λόγω ̟αλαιότητας κτιρίου) θα ̟ρέ̟ει ο ιδιοκτήτης να ̟ροσκοµίσει:
α) βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι το ακίνητο υφίσταται νόµιµα και
β) υ̟εύθυνη ∆ήλωση ενός δι̟λωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού ̟ερί της στατικής
ε̟άρκειας του ̟ροσφερόµενου ακινήτου στα φορτία της νέας χρήσης.
4. Φωτοαντίγραφο του ̟ιστο̟οιητικού (ενεργητικής) ̟υρο̟ροστασίας σε ισχύ
5. Πιστο̟οιητικό ενεργειακής α̟όδοσης εφόσον α̟αιτείται.
6. Περιγραφή του ̟ροσφερόµενου ̟ρος εκµίσθωση ακινήτου
7. ∆ιάγραµµα δόµησης ή διάγραµµα κάλυψης,

το̟ογραφικό διάγραµµα και σχέδια

κατόψεων. Στις κατόψεις θα σηµειώνονται και θα αριθµούνται τα ̟ροσφερόµενα δωµάτια.
8. Έγγραφο ̟ου να αναφέρει τις διευκολύνσεις για τα Α.Μ.Ε.Α. Τυχόν α̟αιτούµενες
διαρρυθµίσεις θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την έγκριση της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας του
Πανε̟ιστηµίου.
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9. 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.τ.λ.).
10. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, στην ο̟οία θα:
 αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον ο̟οίο συµµετέχει
 δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µέχρι την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς τους:
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 διενέργειας του
διαγωνισµού.
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).

11. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία θα αναφέρεται ότι ο ̟ροσφέρων:
 έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους ο̟οίους α̟οδέχεται ̟λήρως και
ανε̟ιφύλακτα
 ̟αραιτείται α̟ό κάθε δικαίωµα α̟οζηµίωσης, για ο̟οιαδή̟οτε α̟όφασή του
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της
υ̟αναχώρησης του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης.
 δεν έχει α̟οκλεισθεί α̟ό διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.
 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 και σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα 1, ως
εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόµενοι 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. (Ε̟ειδή το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Ο.Τ.Α. α̟αλλάσσονται της
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υ̟οχρέωσης εγγυοδοσίας, θα υ̟οβάλλουν υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία θα αναφέρουν
ότι δεν υ̟οχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση).
Ε̟ίσης θα δηλώνει 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
̟εριλαµβάνονται στον ανωτέρω όρο και τυχόν ε̟ι̟λέον διευκολύνσεις

̟ρος τους

φοιτητές,
 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,
 δεσµεύεται για την ̟ροσκόµιση κατά την ̟αραλαβή των κλινών α̟ό το ̟ανε̟ιστήµιο
των σε ισχύ ασφαλιστήριων συµβολαίων κατά ̟υρός - σεισµού και αστικής ευθύνης
καθώς και για την ανανέωση αυτών καθ΄ όλη τη διάρκεια του µισθίου,
 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,
12. 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, εφόσον αυτό α̟αιτείται α̟ό τη φύση της ε̟ιχείρησης.
Προσφορά στην ο̟οία δεν θα υ̟άρχουν οι ανωτέρω υ̟εύθυνες δηλώσεις θα α̟ορρί̟τεται ως
α̟αράδεκτη
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.
Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των ̟ροσφορών του ∆ιαγωνισµού δύναται να
καλέσει τους ̟ροσφέροντες να συµ̟ληρώσουν διευκρινιστικά τυ̟ικές ελλείψεις των ανωτέρων
δικαιολογητικών της διακήρυξης ̟λην αυτών ̟ου χαρακτηρίζονται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου οι συµµετέχοντες δεν αντα̟οκριθούν µε αρτιότητα στο χρονικό ̟εριθώριο ̟ου θα
τους ζητηθεί α̟ό την

Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού οι ̟ροσφορές

τους θα α̟ορρί̟τονται.
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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:
1.

Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να αναγράφονται σε ευρώ,
ολογράφως και αριθµητικά,

2.

Το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα το ο̟οίο δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερο των διακοσίων
δέκα ευρώ, (210,00€) για το µονόκλινο δωµάτιο, και των τρακόσια δέκα ̟έντε ευρώ
(315,00€), για το δίκλινο δωµάτιο, συµ̟εριλαµβανοµένων του χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α. και
των εξόδων ηλεκτροδότησης, κλιµατισµού, ύδρευσης, α̟οχέτευσης και διαδικτύου.

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.

4.

∆ύναται να υ̟οβληθούν ̟ροσφορές ̟ου θα καλύ̟τουν είτε µέρος των ζητούµενων
αναγκών στέγασης, είτε το σύνολο αυτών.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή θα συνέλθει για την έναρξη του διαγωνισµού στο γραφείο του Τµήµατος
Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Μυτιλήνης (Λόφος Πανε̟ιστηµίου,
Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη) την Τρίτη 03 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 10.00 ̟.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 του διαγωνισµού, 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 στο διαγωνισµό 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, - αντίγραφο της
ο̟οίας κοινο̟οιείται εγγράφως µε α̟όδειξη σε όλους όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορά στο
διαγωνισµό και αναρτάται στον ̟ίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος Οικονοµικών
Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
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 ̟αρα̟άνω έκθεσης χωρεί ένσταση µέσα σε 48 ώρες α̟ό την κοινο̟οίηση της στους
συµµετέχοντες, ενώ̟ιον της Συγκλήτου του Ιδρύµατος.
Μετά την εκδίκαση των υ̟οβληθέντων ενστάσεων ή την ά̟ρακτη ̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας,
η Ε̟ιτρο̟ή ορίζει ηµέρα και ώρα για τη συνέχιση του διαγωνισµού 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, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και τα ̟ρακτικά της
Ε̟ιτρο̟ής υ̟οβάλλονται ̟ρος έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, η ο̟οία κατά την κρίση
της µ̟ορεί να α̟οφασίσει την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος ή την ε̟ανάληψη του
διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32, ̟αρ. 2 και 3 του Π.∆. 715/1979.

Γ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. 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 στον ̟ίνακα µειοδοτικού διαγωνισµού 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 διαγωνισµού θεωρώντας α̟αράδεκτη
κάθε άλλη ̟ροσφορά κατά µικρότερο ̟οσοστό. 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
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ύ̟αρξης ίσων ̟ροσφορών η ε̟ιλογή του ακινήτου ̟ρος µίσθωση γίνεται κατά την κρίση της
Ε̟ιτρο̟ής.
4. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, 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 διαγωνισµού είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών α̟ό τη
λήξη της ηµεροµηνίας ̟ου έλαβαν γνώση.

∆. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ
1. Μετά το ̟έρας της ̟ροφορικής µειοδοσίας, η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει ̟ρακτικό διενέργειας, στο
ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στη Σύγκλητο, την σειρά κατάταξης για τη µίσθωση
συγκεκριµένων δωµατίων/κλινών, ή την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού. Η Ε̟ιτρο̟ή για την
τελική κατάταξη

των δωµατίων

̟ου θα ̟ροτείνει στη Σύγκλητο ̟λέον της τιµής

θα

συνεκτιµήσει και ̟αραµέτρους ό̟ως η καταλληλότητα των κτιρίων και δωµατίων σύµφωνα
και µε τα συµ̟εράσµατα της ε̟ιτό̟ου αυτοψίας, την α̟όσταση του ξενοδοχειακού
καταλύµατος α̟ό τις κύριες εγκαταστάσεις της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης
(Λόφος Πανε̟ιστηµίου), τις τυχόν ε̟ι̟λέον ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες και εξο̟λισµό ̟ου
διαθέτει ο εκµισθωτής καθώς και το ε̟ι̟λέον εµβαδόν των δωµατίων.
2. Το ̟ρακτικό συνοδεύεται α̟ό την έκθεση καταλληλότητας της Ε̟ιτρο̟ής, ε̟ισυνα̟τόµενων
και των ̟ροσφορών των µειοδοτών, των τυχόν υ̟οβληθέντων ενστάσεων καθώς και των
α̟οφάσεών της Ε̟ιτρο̟ής ε̟’ αυτών.
3. Η Σύγκλητος µετά την υ̟οβολή των ανωτέρω, α̟οφασίζει να κατακυρώσει το α̟οτέλεσµα του
διαγωνισµού, εντός δέκα ̟έντε (15) ηµερών, ή την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού, εκτός εάν για
ειδικούς λόγους ε̟ιβάλλεται η αναβολή λήψης α̟όφασης, για εύλογο χρονικό διάστηµα.
Για την υ̟οβολή των καταλληλότερων δωµατίων, η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού και η Σύγκλητος
του Ιδρύµατος, δεν δεσµεύονται α̟ό το τυχόν µικρότερο ̟ροσφερόµενο µίσθωµα και δύναται
µετά α̟ό αιτιολογηµένη α̟όφασής τους, να ̟ροτιµήσουν ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα ̟ροσφερόµενα
̟ρος µίσθωση δωµάτια.
4. Εάν η Σύγκλητος του Ιδρύµατος θεωρήσει ασύµφορο το ε̟ιτευχθέν α̟οτέλεσµα του
διαγωνισµού, ή όταν δεν ̟ροσέλθει κανείς διαγωνιζόµενος κατά τη διάρκεια του
διενεργούµενου διαγωνισµού, δύναται να ̟ροχωρήσει σε ε̟ανάληψη αυτού, κατά τα
οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 32, ̟αρ. 2 και 3 του Π.∆. 715/79.
5. 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 5% ε̟ί της αξίας της
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σύµβασης, µη συµ̟εριλαµβανοµένου του χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α..

Ο χρόνος ισχύος της

εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης θα ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να ξεκινάει α̟ό την έναρξη
της σύµβασης και να ισχύει τουλάχιστον µέχρι δύο µήνες µετά τη λήξη αυτής.
6. Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής θα ε̟ιστραφεί στους υ̟όλοι̟ους συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό, µέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία της α̟όφασης της Συγκλήτου ε̟ί
της κατακύρωσης του διαγωνισµού.

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 αριθµού κλινών 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 Ανάδοχος 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, 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 ανάδοχος, οφείλει να ̟ροσκοµίσει, ̟ριν α̟ό την εκτέλεση ε̟εµβάσεων στο µίσθιο τα
̟αρακάτω:
i.

Αρχιτεκτονική µελέτη µε τη διαρρύθµιση των χώρων (ό̟ου χρειάζεται) ̟ροσαρµοσµένη
στις α̟αιτήσεις του Ιδρύµατος.

ii.

Η/Μ µελέτη όλων των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά ισχυρών και ασθενών ρευµάτων,
υδραυλικά, φωτισµός, κλιµατισµός, θέρµανση).

iii.

Μελέτη ̟αθητικής και ενεργητικής ̟υρασφάλειας.
Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: 2251036923,2251036921, Fax: 2251036929

15

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.
3.

Ο Ανάδοχος ̟ριν την ̟αράδοση του µισθίου στο Πανε̟ιστήµιο οφείλει να ̟ροσκοµίσει:
i.

Άδεια αλλαγής χρήσης α̟ό το αρµόδιο ̟ολεοδοµικό γραφείο, εφόσον η άδεια µε την
ο̟οία έχει κατασκευασθεί το κτίριο ̟ροβλέ̟ει άλλη χρήση.

ii.

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

iii.

Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα (εφόσον υ̟άρχει).

iv. Πιστο̟οίηση α̟ό ειδικά όργανα της δοµηµένης καλωδίωσης.
v.

Πιστο̟οίηση µέτρησης της γείωσης.

vi.

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 διακήρυξης και µετά την εκτέλεση όλων των
ε̟ισκευών ή διαρρυθµίσεων (̟ου ζητήθηκαν α̟ό το Ίδρυµα και βαρύνουν τον εκµισθωτή), κατά
το συµφωνηθέντα χρόνο σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ̟αρούσα διακήρυξη 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. Ο εκµισθωτής
υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει κατά την ̟αράδοση του ακινήτου στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια κατά ̟υρός - σεισµού και αστικής ευθύνης. 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 των µισθίων 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
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̟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 της Π.Μ.Μ., για την ε̟ι̟λέον κλίνη.
 Η ̟αραχώρηση των κλινών στους φοιτητές θα γίνεται α̟οκλειστικά και µόνον µετά α̟ό
έγγραφη εντολή του Πανε̟ιστηµίου ̟ρος τον εκµισθωτή, µε την ̟ροσκόµιση Εντύ̟ου
̟αραλαβής δωµατίου, χωριστά για κάθε δικαιούχο φοιτητή.
 ∆ιευκρινίζεται ότι οι κλίνες και τα δωµάτια ̟ου βρίσκονται στη διάθεση του Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου, ̟αραµένουν ̟άντοτε ανα̟όσ̟αστο µέρος του τουριστικού καταλύµατος και η
̟αρουσία του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου σ’ αυτό δε µ̟ορεί να ερµηνευθεί ότι υ̟οκαθιστά την
κυριότητα ή διαχείριση του καταλύµατος. Ο εκµισθωτής έχει ̟άντοτε τον α̟όλυτο έλεγχο
ολοκλήρου του τουριστικού

καταλύµατος και η ̟αρουσία των φοιτητών ενέχει σχέση

̟ελατών ̟ρος ξενοδοχείο, ό̟ως ̟ροβλέ̟ει η ισχύουσα νοµοθεσία.
 Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια είναι υ̟οχρεωµένος/η να κάνει ε̟ιµελή χρήση του µισθίου, να
µην ε̟ιχειρεί ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση, εσωτερική ή εξωτερική µετασκευή ή διασκευή, χωρίς
την έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή.

Ο εκµισθωτής έχει το δικαίωµα του α̟ολύτου

ελέγχου στο µίσθιο µε εκ̟ρόσω̟ο και τεχνικό του σύµβουλο. Ο έλεγχος στο µίσθιο θα γίνεται
κατό̟ιν έγκαιρης ειδο̟οίησης του

εκµισθωτή ̟ρος τους ένοικους

φοιτητές/φοιτήτριες

(εκτός των ̟ερι̟τώσεων ̟ου αφορούν την ασφάλεια του καταλύµατος, ό̟ως ενδεικτικά
αναφέρονται, κίνδυνος ̟υρκαγιάς, διαρροή νερού κ.λ̟.).
 Φοιτητής/φοιτήτρια

̟ου δεν διαµένει για ο̟οιονδή̟οτε λόγο στο δωµάτιο, οφείλει να

ειδο̟οιήσει αµέσως τον εκµισθωτή και το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, το ο̟οίο, εφόσον κρίνει
αµέσως, ή το ̟ολύ µετά την ̟άροδο µίας εβδοµάδας, δύναται να ̟αραχωρήσει σε άλλο
φοιτητή/φοιτήτρια το δωµάτιο. Ε̟ίσης ο εκµισθωτής υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί έγκαιρα και
γρα̟τώς το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, για την α̟οχώρηση ο̟οιουδή̟οτε φοιτητή/φοιτήτριας
α̟ό το δωµάτιο ή για την διαµονή στο δωµάτιο άλλου ατόµου, διαφορετικό του δικαιούχου,
άλλως το Πανε̟ιστήµιο ουδεµία υ̟οχρέωση έχει κατά της εκµισθώτριας, εφόσον δια̟ιστωθεί
κά̟οιος α̟ό τους ανωτέρω λόγους.
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Οι διαµένοντες φοιτητές/φοιτήτριες µ̟ορούν:
 Να χρησιµο̟οιούν ραδιόφωνα, µαγνητόφωνα, συσκευές ανα̟αραγωγής ήχου και εικόνας
και άλλες συσκευές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές, κατά τρό̟ο όµως ̟ου να µην ̟ροκαλούν
θορύβους, να µην ενοχλούν τους λοι̟ούς ενοίκους και να µην ̟αραβιάζουν τους όρους
ασφαλείας του τουριστικού καταλύµατος, των άλλων ενοίκων κ.τ.λ.
 Να ζητήσουν την το̟οθέτηση ενός τρα̟εζιού ή δύο, εφόσον το ε̟ιτρέ̟ει ο χώρος.
 Να ̟αρασκευάζουν κά̟οια ροφήµατα, ή σύντοµα γεύµατα στα δωµάτιά τους (εφόσον
διατίθεται ̟ολυκουζινάκι) ή σε κοινόχρηστη κουζίνα ̟λήρως εξο̟λισµένη.
 Να δέχονται ε̟ισκέψεις κανονικά στο σαλόνι του τουριστικού καταλύµατος. Στο δωµάτιο
ε̟ιτρέ̟εται να τους ε̟ισκέ̟τονται µέχρι τις 24:00 άλλοι φοιτητές/φοιτήτριες ή οι συγγενείς
τους ̟ου α̟οδεικνύουν αυτή την ιδιότητα µε ̟άσο, ταυτότητα ή ο̟οιοδή̟οτε άλλο
α̟οδεικτικό µέσο. Ειδικά για τις εξεταστικές ̟εριόδους οι φοιτητές/φοιτήτριες – ε̟ισκέ̟τες
µ̟ορούν να ̟αραµένουν στο δωµάτιο και ̟έραν τις 24:00, υ̟ό τον όρο ότι δεν ενοχλείται ο
σύνοικος φοιτητής.
Β. Οι φοιτητές/φοιτήτριες δεν ε̟ιτρέ̟εται:
 Να συγκεντρώνονται στους διαδρόµους, να θορυβούν, να ενοχλούν ή να ̟αραβιάζουν την
ασφάλεια των γύρω τους.
 Nα οργανώνουν συγκεντρώσεις, διασκεδάσεις στους χώρους του τουριστικού καταλύµατος
χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη έγκριση του εκµισθωτή, ̟ου µ̟ορεί να τη χορηγεί ή όχι
κατά την κρίση του.
 Να ρυ̟αίνουν τους χώρους του τουριστικού καταλύµατος (µε αφίσες, αυτοκόλλητα,
συνθήµατα, ανακοινώσεις κ.λ.̟.), ενώ µ̟ορούν να το̟οθετούν στα δωµάτιά τους αφίσες µε
τρό̟ο ̟ου να µη ρυ̟αίνουν ή καταστρέφουν τους τοίχους.
 Να ̟ροκαλούν φθορές σε κινητά και ακίνητα ̟ράγµατα ̟έραν της συνήθους χρήσης.
 Να ̟ετάνε αντικείµενα α̟ό τα µ̟αλκόνια.
 Να µεταφέρουν α̟ό δωµάτιο σε δωµάτιο έ̟ι̟λα ή άλλα αντικείµενα χωρίς τη συναίνεση του
εκµισθωτή.
 Να ̟αρενοχλούν µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο τους λοι̟ούς ενοίκους του τουριστικού
καταλύµατος.
 Να συµ̟εριφέρονται α̟ρε̟ώς τόσο στον ιδιοκτήτη του καταλύµατος, όσο και στους
εργαζόµενους του τουριστικού καταλύµατος.
 Κάθε ένοικος φοιτητής, θα ̟αραδίδει το κλειδί του δωµατίου στον ξενοδόχο κατά τους
θερινούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο συσκευάζοντας τα ̟ράγµατά του και µεταφέροντας τα
στις α̟οθήκες ̟ου θα του υ̟οδείξει ο εκµισθωτής.
 Κάθε ένοικος φοιτητής α̟οδέχεται ρητά και ανε̟ιφύλακτα τους ̟αρα̟άνω όρους.

Η

α̟οδοχή τεκµαίρεται α̟ό τη στιγµή ̟ου ο φοιτητής αρχίζει να στεγάζεται στο µίσθωµα. Σε
̟ερί̟τωση µη συµµορφώσεώς του σε κά̟οιο ή κά̟οιους όρους ο εκµισθωτής έχει το δικαίωµα
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να ε̟ιδιώξει την εκκένωση των δωµατίων, αφού ειδο̟οιήσει γρα̟τώς το Γραφείο Φοιτητικής
Μέριµνας Μυτιλήνης.
 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.
 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 Πανε̟ιστήµιο µετά α̟ό έγγραφη εντολή του Πανε̟ιστηµίου να δύναται να διατεθεί
α̟ό τον ιδιοκτήτη, για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, µε ταυτόχρονη ̟αύση καταβολής
µισθώµατος α̟ό το Πανε̟ιστήµιο.
 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 ̟ου κά̟οιο κατάλυµα κάνει χρήση καµερών η εγκατάσταση τους θα ̟ρέ̟ει να
έχει

γνωστο̟οιηθεί

στην

Αρχή

Προστασίας

∆εδοµένων

Προσω̟ικού

Χαρακτήρα

(Ν.2472/97), ενώ ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν ̟ινακίδες σε εµφανές σηµείο ̟ου να γνωστο̟οιούν
στους διαµένοντες φοιτητές ότι ̟ρόκειται να εισέλθουν σε χώρο ό̟ου λειτουργεί σύστηµα
βιντεοε̟ιτήρησης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις
χρήσεις καµερών ̟ου τίθενται α̟ό την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού
Χαρακτήρα.
 Σε ̟ερί̟τωση εγγράφων και ε̟ώνυµων ̟αρα̟όνων ή καταγγελιών α̟ό φοιτητές 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 τον ε̟όµενο
διαγωνισµό.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ - ΜΙΣΘΩΤΗ
1. Ο Εκµισθωτής υ̟οχρεούται 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 θα κατα̟έσει και η κατατεθειµένη εγγυητική ε̟ιστολή
συµµετοχής. 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.
2. 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.
3. Ο εκµισθωτής οφείλει να έχει το ακίνητο ασφαλισµένο κατά ̟υρός και αστικής ευθύνης στην
αντίθετη ̟ερί̟τωση το Πανε̟ιστήµιο α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε υ̟οχρέωση για τις ζηµιές ̟ου
τυχόν θα ̟ροξενηθούν στο ακίνητο.
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 µε διαγωνισµό ή α̟’ ευθείας
άλλου οικήµατος σε βάρος του ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το άρθρο 36, ̟αρ. 1 & 2 του
∆ιατάγµατος 715/79, 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 διαθέτει ε̟ί τό̟ου το α̟αραίτητο
̟ροσω̟ικό, 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 (κλιµατισµού
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.
5. Οι φοιτητές/-τριες α̟ολαµβάνουν την ίδια µεταχείριση ̟ου έχουν οι υ̟όλοι̟οι ένοικοι του
ξενοδοχείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την τουριστική νοµοθεσία,
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ωστόσο α̟αγορεύεται η µετακίνηση φοιτητή α̟ό τον εκµισθωτή χωρίς την ενηµέρωση του
Συµβουλίου Φοιτητικής Μέριµνας και έγκριση αυτού.
6. Οι φοιτητές/-τριες έχουν τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τον
κανονισµό και όλες τις ισχύουσες διατάξεις σύµφωνα µε την Τουριστική Νοµοθεσία. Σε
̟ερί̟τωση ̟αραβάσεώς τους, το Πανε̟ιστήµιο δεν φέρει καµία ευθύνη, αλλά ο εκµισθωτής
έχει το δικαίωµα να ενεργήσει µε έξοδά του τα νόµιµα.
7. Το Πανε̟ιστήµιο δύναται να ̟ροβεί, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµία
α̟οζηµίωση του εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση ολική η µερική της µίσθωσης των κλινών εάν:
i. Μεταφέρει τους στεγαζόµενους φοιτητές σε κτίριο ιδιοκτησίας του είτε σε ̟ροσφερόµενο
µε ευνοϊκότερους όρους.
ii. Περιέλθει σ΄ αυτό α̟ό τρίτο η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για τον υ̟όλοι̟ο
χρόνο της µίσθωσης.
iii. Μειωθεί ο αριθµός δικαιούµενων στέγασης φοιτητών/-τριών κατά τη διάρκεια της
σύµβασης ώστε τα δωµάτια να µην είναι α̟αραίτητα.
iv. Υ̟άρξει λόγος ανωτέρας βίας ή δεν υ̟άρξει ακώλυτη ροή των σχετικών ̟ιστώσεων α̟ό
το Υ̟ουργείο.
v. Ο ανάδοχος δεν ̟ληροί τους όρους υγιεινής και διαβίωσης των φοιτητών/-τριών
(καθαριότητα, κλιµατισµό, ύδρευση κ.λ.̟.).
vi. µεταφερθούν σε άλλο τό̟ο, οι εγκατεστηµένες στο κτίριο υ̟ηρεσίες του έστω και
̟ροσωρινά
vii. Αν καταργηθεί η σχετική υ̟ηρεσία.
viii. 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 το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου µε α̟όφαση των οργάνων του έχει τη δυνατότητα
να ρυθµίσει µε διαφορετικό τρό̟ο την αντιµετώ̟ιση των αναγκών στέγασης των φοιτητών του, η δε µίσθωση των
κλινών δύναται να ̟εριοριστεί κατά το µέτρο ̟ου θα ε̟ιβάλουν οι νέες συνθήκες ή και να διακο̟εί. Για τη διακο̟ή
ή τον ̟εριορισµό της µίσθωσης των κλινών, θα ̟ροηγείται α̟αραίτητα 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. Στην ̟ερί̟τωση της µερικής λύσης της
µίσθωσης, η ε̟ιλογή των δωµατίων και κλινών θα γίνει βάση της σειράς κατάταξης, ό̟ως αυτή εγκρίθηκε α̟ό τα
αρµόδια όργανα του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στο στάδιο της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
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
Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: 2251036923,2251036921, Fax: 2251036929

21

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.
10. Φοιτητές/τριες ή ̟ροσκεκληµένοι στο ̟λαίσιο ̟ρογραµµάτων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου,
κατό̟ιν σχετικής υ̟όδειξης στον ανάδοχο α̟ό το Περιφερειακό Συµβούλιο Φοιτητικής
Μέριµνας, δύναται να στεγάζονται µε τους ίδιους όρους σε διαθέσιµα δωµάτια.
11. ∆ύναται

σε

εξαιρετική

̟ερί̟τωση

της

ανάγκης

̟αράτασης

εαρινού

εξαµήνου

(συµ̟εριλαµβανοµένης και της εξεταστικής ̟εριόδου), οι φοιτητές/-τριες του Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου, να ̟αραµείνουν στα δωµάτια τους και µετά την 30η Ιουνίου µέχρι την ηµεροµηνία
̟αράτασης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή το Πανε̟ιστήµιο οφείλει να ειδο̟οιήσει τον εκµισθωτή το
αργότερο µέχρι την 31η Μαΐου, διαφορετικά ο τελευταίος δικαιούται να ̟ροβεί σε
εκµετάλλευση των κλινών, χωρίς να το αναφέρει στο Πανε̟ιστήµιο.
12. Σε ̟ερί̟τωση ̟τώχευσης, κατάσχεσης εις βάρος του, ή διάλυσης της ε̟ιχείρησης του
εκµισθωτή, ̟λέον των άλλων νόµιµων γι’ αυτήν δυσµενών συνε̟ειών, το ̟οσόν της
αναγραφόµενης εγγύησης κατα̟ί̟τει υ̟έρ του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, το ο̟οίο εκτός
αυτού δικαιούται άµεσα να ασκήσει κάθε νόµιµο δικαίωµα και αξίωσή του για την
α̟οκατάσταση κάθε είδους ζηµίας και βλάβης του α̟ό τον εκµισθωτή.
13. Συµφωνείται ρητά ότι η ίδια υ̟οχρέωση σεβασµού και εκτέλεσης όλων των όρων της
σύµβασης, ισχύει και για τους καθολικούς διαδόχους του εκµισθωτή σε ̟ερί̟τωση
εκ̟οιήσεως της ε̟ιχείρησης ή του τουριστικού καταλύµατος εξ ε̟αχθούς ή χαριστικής αιτίας.
14. Ο εκµισθωτής υ̟οχρεώνεται να διατηρεί ελεύθερα και κατάλληλα για ενοικίαση και στη
διάθεση του Πανε̟ιστηµίου τα συµφωνηθέντα δωµάτια.
15. Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου έχει το ̟λήρες και α̟οκλειστικό δικαίωµα να ορίζει κυριαρχικά το
χρόνο διαµονής κάθε ενοίκου φοιτητή.

Εάν µεσολαβήσει κενό διάστηµα µεταξύ της

α̟οχωρήσεως φοιτητή και εγκαταστάσεως άλλου – όσο και αν είναι αυτό – ο εκµισθωτής δεν
έχει το δικαίωµα να ̟αραχωρήσει την κλίνη ή το δωµάτιο σε ̟ελάτη του, εάν δεν το εγκρίνει
εγγράφως το Πανε̟ιστήµιο, ̟ου ̟ρέ̟ει όµως να ειδο̟οιηθεί αµελλητί γρα̟τώς α̟ό τον
εκµισθωτή.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της µίσθωσης των κλινών θα είναι α̟ό 01/12/2015 έως 30/09/2017 εκτός των
θερινών διακο̟ών (Ιούλιο και Αύγουστο) µε δικαίωµα µονοµερούς ανανέωσης α̟ό ̟λευράς του
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Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, µε τους ίδιους όρους, για δύο ακόµη ακαδηµαϊκά έτη 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 συνταχθεί σε δύο αντίτυ̟α
̟ου θα υ̟ογραφεί α̟ό τον ανάδοχο και την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής. Κατά τον τρό̟ο αυτό θα γίνει
και η α̟όδοση των κλινών κατά τη λήξη της µίσθωσής τους.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Φοιτητικής Μέριµνας έχει την αρµοδιότητα ελέγχου και τήρησης
των όρων της σύµβασης µίσθωσης κλινών και την εισήγηση ̟ρος το αρµόδιο όργανο του
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, ̟ερί λήψης µέτρων σε ̟ερι̟τώσεις µη τήρησης των όρων αυτών. Το
ΠΣΦΜ θα εξυ̟ηρετείται και θα διευκολύνεται α̟ό τον εκµισθωτή στην άσκηση της ε̟ο̟τείας
αυτής.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
Ε̟ί της καθαρής αξίας του ̟οσού της α̟όδειξης µισθώµατος ο εκµισθωτής ε̟ιβαρύνεται:
o

µε ̟αρακράτηση φόρου 8%, εφόσον το µίσθωµα δεν ̟εριλαµβάνει χαρτόσηµο 3,6%

o

τυχόν τρα̟εζικά τέλη ή άλλες ε̟ιβαρύνσεις
Ο Πρύτανης του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου

Στέφανος Γκρίτζαλης
Καθηγητής
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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 στον
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό της
3ης Νοεµβρίου 2015,
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 154 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2015-2016,
2016-2017, σύµφωνα µε την υ̟΄ αριθµ.7112/2015 ∆ιακήρυξη 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.

Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: 2251036923,2251036921, Fax: 2251036929
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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 των όρων της υ̟’ αριθµ. σύµβασης
………………………….. συνολικής αξίας ………………………… για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 154 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2015-2016,
2016-2017».
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 µέχρι και την 30/11/2017
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.

Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: 2251036923,2251036921, Fax: 2251036929
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