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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Απιθμ. Ππωη.: ΔΛΔ_2011_1120 

 Μςηιλάνη, 16 Μαπηέος 2011 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ – ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΒΛΔΦΗ 

ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΡΟΤ 
 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί φηη, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο 
ηνπ Έξγνπ 1520 «ΑνΪπηςξη ηος Σμάμαηορ Μησανικών σεδέαζηρ Πποϊόνηων & ςζηημΪηων 
δια ηηρ σπημαηοδόηηζηρ από ηο ΣΜΔΓΔ» (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Θαζεγεηήο Ησάλλεο 

Γαξδέληαο), ζηηο 30 Μαπηέος 2011, εκέξα ΣεηΪπηη θαη ψξα 13:30 ζα δηεμάγεη πξφρεηξν 
δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρνπ – ζπληήξεζεο – επίβιεςεο 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο χξνπ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (Απφθαζε Δδηθνχ 

Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 49/15.03.2011, ζέκα 13ix) 

ζηελ Αίζνπζα πλειεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ & πζηεκάησλ (θηίξην 1νπ 
Γπκλαζίνπ χξνπ, Θσλζηαληηλνππφιεσο 2) ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ. 

 
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο: 

 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΓΟ 
Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρνπ - ζπληήξεζεο – 

επίβιεςεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 
Κνλάδαο χξνπ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνχζαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ - ζπληήξεζεο – επίβιεςεο εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο χξνπ αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ δέθα ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (13.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο 
Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Σα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κηα (1) παλειιήληαο θπθινθνξίαο 

νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηελ 16/03/2011.  
 Σν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα ελεκέξσζε ζηα Δπηκειεηήξηα (ΔΒΔΑ, Δπηκειεηήξηα 

Ιέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Θπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ)  ηελ 16/03/2011.  
 Σν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζηελ δηεχζπλζε (www.ru.aegean.gr) ζηηο 16/03/2011. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΤΥΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΡΟΘΔΜΙΔ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αληίηππα ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη απφ ηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ 
ρεδίαζεο Πξντφλησλ & πζηεκάησλ (Θσλζηαληηλνππφιεσο 1) ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Γάθλε Βέιιε (ηει. 22810 97001, email: 
dvelli@aegean.gr). Ζ δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο, απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Γάθλε Βέιιε (ηει. 22810 97001, email: dvelli@aegean.gr). 

 
Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηνλ αξκφδην ππάιιειν θ. Υαξάιακπν Αιηθηέξε (ηει. 22810 97044, email: babis@aegean.gr).  

http://www.ru.aegean.gr/
mailto:dvelli@aegean.gr
mailto:dvelli@aegean.gr
mailto:babis@aegean.gr
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Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη ηελ 23η Μαπηέος 2011, 

εκέξα ΣεηΪπηη θαη ψξα 15:00. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  
Ο ππόσειπορ διαγωνιζμόρ θα διεξασθεέ ζύμθωνα με: 

1. Σν Π.Γ. 118/10.07.2007, Φ.Δ.Θ. Α΄ Αξ. θχιινπ 150/10.07.2007 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 432/81 πεξί ζχζηαζεο Δηδηθψλ Ινγαξηαζκψλ Έξεπλαο ζηα Α.Δ.Η φπσο 
απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 679/22.8.1996, πνπ εθδφζεθε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2233/1994. 
3. Σελ Θ.Α./679/22.08.1996, Φ.Δ.Θ. Β΄ Αξ. θχιινπ 826/10.09.1996. 

4. Σν λφκν 3886/2010, δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ, Φ.Δ.Θ. Α’ 
173/30.9.2010 

5. Σηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο απηψλ πνπ: 

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ην Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν 
(ΔΟΥ) ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Γ) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα 

κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ Α΄139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ – ή  
 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ ή 

 έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο 

πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Γ ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ 
ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην 

εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ 
θαη ηα νπνία: 

- πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 8 θαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο 

παξνχζαο 

- πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο, ζε ζέκαηα επίβιεςεο - ζπληήξεζεο δεκνζίσλ 

θηηξίσλ.  
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο απφ νκίινπο, ελψζεηο πξνζθεξφλησλ, θνηλνπξαμίεο, ή ππφ 

ζχζηαζε θνηλνπξαμίεο ή ελ γέλεη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ 

πξνζθνξά, ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο 
ρσξηζηά. ηελ πεξίπησζε απηή, φια ηα κέιε επζχλνληαη έλαληη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν ην θαζέλα. 
Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη.  

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλνλ ηνπ 

ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή 
εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα 

ζην ζχλνιφ ηεο.  
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα απνβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία, ρσξίο θακία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο, εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζηνπο 
ππνςεθίνπο.  

Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη νπδεκία απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή 
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 

Ζ δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ ή φξσλ ζηελ πξνζθνξά νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Όινη 
νη φξνη είλαη νπζηψδεηο επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ππνςεθηφηεηαο. 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ επηζπκεί, λα θάλεη 

ελδεηθηηθφ έιεγρν επαιήζεπζεο ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 
ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 
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1. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ  πξνο ην 

Γεκφζην. 

2. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Λ.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ 
εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

3. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 
θπξψζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο θάησζη 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο: 
1) Σίηινο πνπδψλ θιάδνπ Σ.Δ. ή Π.Δ. ειεθηξνιφγσλ ή κεραλνιφγσλ κεραληθψλ. 

2) Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Λα έρεη απνδεδεηγκέλε 
ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε παξφκνησλ ππεξεζηψλ.  

Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα θπξηφηεξα έξγα πνπ έρεη εθηειέζεη ηα δχν (2) 
πξνεγνχκελα έηε ή εθηειεί κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Δάλ ν Πειάηεο 

είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. Δάλ ν Πειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν 

ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε είηε ηνπ ηδηψηε, είηε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, θαη φρη ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε αλάζεζεο: 
 

Α/Α Πελάτησ 
(Επωνυμία-Διεφθυνςη-
τηλέφωνο--Fax) 

Σφντομη Περιγραφή 
Ζργου 

Διάρκεια Εκτέλεςησ 
Ζργου 

Τόποσ Παροχήσ 
Υπηρεςιών 

Προχπο-
λογιςμόσ 

Παροφςα 
Φάςη*- 
Παρατηρήςεισ 

       

       

       

* «Παξνχζα Φάζε»: νινθιεξσκέλν επηηπρψο / ζε εμέιημε 
3) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν κε ηνλ 

ηίηιν ζπνπδψλ ηνπ ππνςεθίνπ. 
4) Πξνβιεπφκελε άδεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Α’ 

Σάμεο ή Β’ Σάμεο. 

5) Πηπρίν αγγιηθήο γιψζζαο, επηπέδνπ Lower. 
Σα αλσηέξσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Οη ππνςήθηνη δελ απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 

ζα δεηεζνχλ φκσο - κεηά ηελ απνζηνιή έγγξαθεο αλαθνίλσζεο - απφ ηνλ αλαδεηρζέληα αλάδνρν ηα 

θάησζη δηθαηνινγεηηθά θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο άλσ αλαθνίλσζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 
ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
αλαθνίλσζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ 
Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Κε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

1. Λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 

ηερληθνχο φξνπο θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία 
πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
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2. Λα έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα θαη 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε 

πξνζθνξά. 

Οη πξνζθνξέο φζσλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε, κέρξη ηηο 29 Μαπηέος 2011, εκέξα Σπέηη θαη 
ψξα 15:00 θαη ζα έρνπλ ηελ θάησζη κνξθή:  

 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΔΛΔΓΥΟΤ – ΔΠΙΒΛΔΦΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ  ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ 
ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΡΟΤ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: ΔΛΔ_2011_1120/16.03.2011 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΧ 1, 84100 ΤΡΟ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 30 Μαπηέος 2011 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο 

θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 
Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δχν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο.  

 
Σα ηερληθά θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά».  
 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 
θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

 
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Θαη 
νη ηξεηο ππνθάθεινη θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο  θαθέινπ.  

 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςεθίνπ, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δχν (2) ππνθάθεινη πξέπεη λα 
πεξηέρνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
Α. «Φάθεινο Σεσνικάρ ΠποζθοπΪρ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

ππνςήθηνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. πγθεθξηκέλα ζα πεξηέρεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. 

Δπίζεο ν θάθεινο «ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη λα πεξηέρεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν 
ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο 

απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΡΟΤ 
ΈΡΓΟ 1520 «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ»  

ελέδα 5 από 21 

Β. «Φάθεινο Οικονομικάρ ΠποζθοπΪρ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β’.  

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο: 

Σεσνικά ΠποζθοπΪ:  

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο.  

Οικονομικά ΠποζθοπΪ:  

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη 
ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ 

ηίηιν ηνπ θαθέινπ. 
ε πεξίπησζε Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, 

θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ 
ηεο. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα 

επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.  
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 
ε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ,  επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν. 

Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά 
ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο.  

Κε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ 

θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ 
πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θ.ι.π. θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ.  

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 

απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλίζεηο 
ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή.  

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 

κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, πξηλ ηελ ιήμε ηεο, θαη΄αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
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ελέδα 6 από 21 

πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 

150/Α/10.07.2007). 

Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΙΜΔ  
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα δνζνχλ ππνρξεσηηθά ζε ΔΤΡΧ. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη θαη 

δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α., ν νπνίνο είλαη 16%, γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 
 

ΑΡΘΡΟ 16: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
16.1. ΑποζθπΪγιζη πποζθοπών  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ αλαδφρσλ ή ηπρφλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, αλ απηνί 
ην επηζπκνχλ. 

 
Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
 

16.2. Γιαδικαζέα ΓιενΫπγειαρ Γιαγωνιζμού - ΑποζθπΪγιζηρ Πποζθοπών 

Γηα ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπγθξνηείηαη 

ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ έρεη 

ζπγθξνηεζεί ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη πξνζθπγψλ ηνπ 
άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Λ. 2522/1997, απνηεινχκελε απφ ηξία κέιε, ηα  νπνία είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
 

Όηαλ ε νξηδφκελε ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ 

παξέιζεη, θεξχζζεηαη ε ιήμε απηήο θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο. Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαθζάλνπλ κεηά ηε ιήμε δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη 

ζην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο  / Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, σο εθπξφζεζκεο.  

 
1ο ζηΪδιο: ΑποζθπΪγιζη ενιαέος Κςπέωρ ΦακΫλος και ηος ΦακΫλος ηεσνικάρ πποζθοπΪρ 

και Ϋλεγσορ / αξιολόγηζη και βαθμολόγηζη ηων ηεσνικών πποζθοπών  

 
Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξρίδεη, απφ ηελ 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ ζεηξά ηεο επίδνζεο, ε απνζθξάγηζε ησλ 
εληαίσλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ επηκέξνπο θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο.  

 

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο επηκέξνπο 
θαθέινπο Σερληθήο Πξνζθνξάο απηψλ, κε ηελ ζεηξά αξηζκήζεσο ηνπο κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θαηά 

θχιιν ηα πεξηερφκελά ηνπο. ηελ ζπλέρεηα, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 
ηεο. Ο επηκέξνπο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 
Γηαγσληζκνχ θαη ηνπ Γξαθείνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο  / Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 
Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο, αλαγξάθεηαη δε πάλσ ζε απηνχο ν 

αχμνληαο αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ θαη κνλνγξάθνληαη θαη παξαδίδνληαη ζε ππάιιειν ηνπ 
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ελέδα 7 από 21 

Γξαθείνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο/ Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 
Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Γηαγσληζκνχ. εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ζπλέξρεηαη ζε ζπλερφκελεο θιεηζηέο 

ζπλεδξηάζεηο θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ: 
 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

 Σηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ηειηθά απνδεθηέο. 

 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηε βαζηθή βαζκνινγία κε ηνπο ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο,  

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο θαθέισλ 

Σερληθήο Πξνζθνξάο γηα φιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη κέρξη απηφ ην ζηάδην, γηα λα 
δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ηπρφλ 

πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κηα απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο 

απφξξηςεο. 
 

Απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ε πξνζθνξά ζην ζηάδην ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: 

 Δίλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

 Παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ απαξάβαηνη φξνη ή ζαλ 
απαηηήζεηο επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα 
επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ε θακία πεξίπησζε νη 

ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή λα θαηαζέζνπλ αληηπξνζθνξά. 

Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε.  

 
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ 

ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη αλάινγα ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. ην πξαθηηθφ πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε πξνζθνξά ε αμηνιφγεζε ηεο θαη 

επηπιένλ γηα θάζε θξηηήξην, ν βαζκφο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ, ν 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θαη ν βαζκφο θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο. ην ίδην πξαθηηθφ θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απνξξηπηέεο, φπνπ αλαιχνληαη γηα θάζε κηα απφ απηέο, νη αθξηβείο ιφγνη απφξξηςεο. 
 

Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνθάιπςε ηεο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ζε νηνδήπνηε 

ζεκείν ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
 

2ο ζηΪδιο: ΑποζθπΪγιζη επιμΫποςρ θακΫλος οικονομικάρ πποζθοπΪρ και Ϋλεγσορ / 
αξιολόγηζη οικονομικών πποζθοπών – ηελικά αξιολόγηζη / καηΪηαξη πποζθοπών 

 

Κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ελζηάζεσλ - πξνζθπγψλ θαηά ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο 

/Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ νξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ επηκέξνπο θαθέισλ 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ππνςεθίνπο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ 

απνθιείζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηείιεη κε 
ηειενκνηνηππία (fax) δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα 

απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 
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Ζ απνζθξάγηζε ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε 
αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ππνςήθηνη ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ 

κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ πξνζθνξψλ 
απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην,  δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο.   
 

Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ 
ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη 

απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κία απφ απηέο ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. 
 

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα 
επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  
 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ππνινγίδεη ηνπο ιφγνπο Β/Θ ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην 16.3 θαη 16.4 άξζξα ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε πγθξηηηθφ Πίλαθα 
Θαηάηαμεο Πξνζθνξψλ. Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ πίλαθα απηφλ γίλεηαη θαηά αχμνπζα ζεηξά 

ηνπ ιφγνπ Β/Θ. 

 
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο, ζα δηαβηβάζεη ζην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & 

Αλάζεζεο /Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ ην/α πξαθηηθφ/ά ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 
έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαζψο θαη ηελ πξφηαζε ηεο, γηα ηνλ ππνςήθην ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Σν/α Πξαθηηθφ/ά ππνβάιιεηαη/νληαη ζε δχν 
(2) αληίηππα. 

 
Σν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ θνηλνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην παξφλ ζηάδην. 
 

Σν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ ζε θάζε ζηάδην 
θνηλνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Δπίζεο νξίδεη ζε θάζε ζηάδην ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξφζβαζεο ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ. 

 
Ο ππνςήθηνο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γεληθνχο θαη 

εηδηθνχο. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 
θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ 

δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, είηε ελψπηφλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ Δηδηθνχ 

Ινγαξηαζκνχ, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο 
πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 
 

16.3 Γιαδικαζέα Αξιολόγηζηρ πποζθοπών  

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε 

Πξνζθνξά.  

Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηνλ ιφγν Β/Θ. πκθεξφηεξε 
πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ιφγν Β/Θ, φπνπ Β ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 

πξνζθνξάο θαη Θ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. 
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Πξνζθνξέο πνπ ηειηθά ππνινγίδνληαη λα έρνπλ ίζνπο ιφγνπο Β/Θ, ζεσξνχληαη σο ίζεο. ε πεξίπησζε 

ηζνβαζκίαο φηαλ ν ίδηνο ιφγνο Β/Θ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο, απηέο 

θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο Σερληθήο Βαζκνινγίαο. 
 

Κε βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 
πξνθξίλεηαη σο  πξνκεζεπηήο, ν πξψηνο ζε θαηάηαμε ππνςήθηνο. 

 

16.4. Τπολογιζμόρ βαθμού Β (Σεσνικά αξιολόγηζη) 

Ο βαζκφο Β ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν Β = (βi * ζi), δειαδή είλαη ην άζξνηζκα 

ησλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θάζε νκάδαο ή ππννκάδαο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (βi), επί ηνπο 
αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο (ζi). Σα βi θαη ζi νξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ (Οκάδεο θξηηεξίσλ – θξηηήξηα ηερληθήο αμηνιφγεζεο). 
 

Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ησλ νκάδσλ βαζκνιφγεζεο βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 

βαζκνχο. 
 

Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο 
φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε 
νκάδαο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. 

 
Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο θαη 110 βαζκνχο. 

 

16.5. ΟμΪδερ κπιηηπέων –Κπιηάπια ηεσνικάρ αξιολόγηζηρ 

Οη νκάδεο θξηηεξίσλ, ηα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θάζε νκάδαο θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο έρνπλ σο εμήο: 
 

ΟΜΑΓΑ Α΄: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

α/α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Α.1 πκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 50 % 

Α.2 
Πξφζζεηεο εξγαζίεο πνπ, εθηφο δηαθήξπμεο, πξνηείλνληαη απφ ηνλ 

ππνςήθην 
15 % 

Α.3 
Κέζνδνο εμαζθάιηζεο ηεο ζπλερνχο δηαηήξεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

επηπέδνπ επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο 
5 % 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α΄ 70 % 

ΟΜΑΓΑ Β΄: ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ 

α/α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Β.1 
Δκπεηξία ππνςεθίνπ ζε αλάινγα έξγα επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο 
επαίζζεησλ ρψξσλ δεκφζησλ θηηξίσλ. 

15 % 

Β.2 Δληνπηφηεηα ππνςεθίνπ. 5 % 

Β.3 
Πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία είηε κε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ είηε κε άιινπο 
δεκφζηνπο θνξείο. 

10 % 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β΄ 30 % 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

17.1.  Καηακύπωζη 

Ζ πξνζσξηλή θαηαθχξσζε γίλεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο κεηά 

απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
αλαθνηλψλεηαη κε έγγξαθν ζε φινπο φζνπο ππέβαιιαλ εκπξνζέζκσο πξνζθνξά. Θαλέλαο απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε 
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πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε 

δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ 
ζπκθέξνληφο ηνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη’ απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη 

κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο πξνζθνξέο. Δπίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξε ηελ 
δηαπξαγκάηεπζε, ή λα ηελ αλαβάιεη, είηε, ηέινο, λα ππαλαρσξεί απ’ απηήλ, κφλνλ εθφζνλ ππάξρνπλ 

εμαηξεηηθά ζνβαξνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ πιήξσο ηηο ελέξγεηεο απηέο.   

 

17.2.  Ανακοένωζη Καηακύπωζηρ – ΑνΪθεζηρ – Τπογπαθά ύμβαζηρ 

ηνλ ππνςήθην, ζηνλ νπνίν έγηλε πξνζσξηλή θαηαθχξσζε ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ - ζπληήξεζεο – 
επίβιεςεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 

Κνλάδαο χξνπ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, κε ηελ νπνία δεηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνςεθίνπ, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφ ηελ 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο, αθνινπζεί δε απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ αλαδεηρζέληα αλάδνρν. Ζ 

αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Πεξηγξαθή εξγαζηψλ. 

 Σελ ηηκή.  

 Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα.  

Ο αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε ππεξεζία επίβιεςεο – ζπληήξεζεο θηηξίσλ, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο Ο αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην 
αξγφηεξν κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο.  

 
Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ αλάδνρν ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα 
ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ αλάδνρν.  

 

Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 18: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Οη πξνζθπγέο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

– Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 
118/Α/10.07.2007).  

 
ΑΡΘΡΟ 19: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ  

Ζ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα γίλεηαη κεληαία θαη αθνχ πξνεγεζεί 
βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή.   

 
Ζ θαηαβνιή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 

Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 
Σνλ αλάδνρν δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ πνπ 

επηβάιιεηαη επί ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Π.Α.) δαπάλεο (άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/94). Σξαπεδηθά ηέιε ή 
άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά γηα 

θάζε θηίξην ρσξηζηά απφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, πνπ 
εμνπζηνδνηείηαη απφ ηελ 3κειή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο-Αμηνιφγεζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 
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επίβιεςεο – ζπληήξεζεο θηηξίσλ γηα ην θάζε θηίξην θαη ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Σν κέινο απηφ ηεο Δπηηξνπήο εηζεγείηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηελ παξαιαβή  ή φρη ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα γίλεηαη κεληαία κε ηελ 
παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί θαη ηελ έθδνζε Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ απφ 

ηνλ αλάδνρν.  
 

ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη ν αλάδνρνο δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο- κε παξαιαβήο 
ησλ εξγαζηψλ θαη παξαπέκπεη ην ζέκα ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Σν 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο απνθαζίδεη θαηά πξψηνλ είηε λα θάλεη έληνλε 
ππφδεημε ζηνλ αλάδνρν λα ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή νηηδήπνηε άιιν θξίλεη ζε πιαίζηα 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπλερίδεη λα κελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

κνλνκεξνχο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο επίβιεςεο-ζπληήξζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ, ησλ νπνίσλ ηελ 

επίβιεςε-ζπληήξεζε αλέιαβε ν αλάδνρνο θαη δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  
 

Αληηζπκβαηηθή ελδεηθηηθά ινγίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαδφρνπ εθφζνλ: α) δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζέηεη κε ηελ παξνχζα, β) δελ είλαη ζπλεπήο ζηηο 

αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, γ) Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θξίλεηαη απαξάδεθηε, ειιηπήο, θιπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 21: ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΙ 
Ζ Παξνρή Τπεξεζηψλ (ειέγρνπ – ζπληήξεζεο - επίβιεςεο) ζηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε 

χξν ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, φζα ζα πεξηιεθζνχλ ζηε 
ζχκβαζε θαη ηηο επί κέξνπο εληνιέο– νδεγίεο ηεο αξκφδηαο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηνλ έιεγρν-

ζπληήξεζε-επίβιεςε ησλ ρψξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  
 

Δπίζεο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην 
ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη 

πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο, κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο-παξαιαβήο θαη απφθαζε ηνπ. 
 

Αθφκε, ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαβνιήο κέξνπο ή φιεο ηεο απνδεκίσζεο πνπ αθνξά 

ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 
πγθεθξηκέλα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ή βιάβεο, πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ πιεκκειή 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ειέγρνπ – ζπληήξεζεο - επίβιεςεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν, απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο, αληίζηνηρνπ πνζνχ πνηληθή ξήηξα, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ παξαιείςεσλ 
ηνπ, παξαθξαηνχκελε απφ ηε κεληαία ακνηβή ηνπ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα ζα 

δηπιαζηάδεηαη, δηαηεξνχκελνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ 

εθπηψηνπ.  
 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη (ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο) ην έξγν, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή 

πνηληθήο ξήηξαο (πξνο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο) εκεξεζίσο γηα θάζε 

εκέξα δηαθνπήο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο, ίζεο κε ην 0,5% επί ηεο ζπλνιηθήο 
ζπκβαηηθήο αμίαο γηα ηελ πξψηε κέξα δηαθνπήο θαη  1% γηα ηηο ππφινηπεο.  

 
ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη λα 

θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε (κε ειεχζεξε ηηκή) ησλ ζρεηηθψλ 
εξγαζηψλ ζε ηξίην θαη λα αμηψζεη, απφ ηνλ έθπησην αλάδνρν, ηελ ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο, 

παξάιιεια κε ηελ αμίσζε γηα θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ 22:  ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ – ζπληήξεζεο - επίβιεςεο εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο χξνπ, ν αλάδνρνο 

ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ή ην Σκήκα, ππνρξενχηαη δε λα 
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ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ζ επίβιεςε 

ηεο αθξηβνχο θαη πνηνηηθήο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζα αλαηεζεί ζε εηδηθή επηηξνπή κε 

απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Απφ ηελ ίδηα επηηξνπή 
αμηνινγείηαη θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ ππεξεζία, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ επίβιεςεο – ζπληήξεζεο θηηξίσλ ζε φια ηα 
ζηάδηα. 

 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 

 
ΑΡΘΡΟ 23: ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη 
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε 

έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή 
πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΓΙΑΙΣΗΙΑ 
Ο αλάδνρνο θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ 

θαιφπηζηα θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γηθαζηήξηα ηεο 
Κπηηιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Διιεληθή Λνκνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 

Διιεληθφ. 

 
Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί 

ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα Γηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε 
ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξαπάλσ παξάγξαθν. 
 

ΑΡΘΡΟ 25: ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
Έλεγσοι Διδικάρ Τπηπεζέαρ Γιασεέπιζηρ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 
(ΔΓΔΙ).  

 

Δπηζπλάπηνληαη: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
Αγγελικά Γημηηπακοπούλος 

Ανηιππύηανιρ Έπεςναρ και ηπαηηγικού σεδιαζμού 

Πανεπιζηημέος Αιγαέος 

Ππόεδπορ Διδικού Λογαπιαζμού Έπεςναρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ – ΤΝΣΗΡΗΗ - 
ΔΠΙΒΛΔΦΗ  

Ι.  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Ι.Α.  ΓΔΝΙΚΑ 

Γηα ηελ επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο χξνπ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ Παξάξηεκα Α΄, 
απαηηείηαη έλαο (1) επηβιέπσλ - ζπληεξεηήο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 
Ι.Β. ΥΧΡΟΙ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΒΛΔΦΗ 

Ο δηαγσληζκφο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Κνλάδα 

χξνπ, αθνξά: 
1. Θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα 1νπ Γπκλαζίνπ χξνπ (Θσλζηαληηλνππφιεσο 2), θηίξηα Α, Β θαη Γ. 

 
2. Σα κηζζσκέλα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ πφιε ηεο Δξκνχπνιεο χξνπ 

Θηίξην επί ηεο νδνχ Θσλζηαληηλνππφιεσο 1 (θηίξην Δ) 
Θηίξην επί ηεο νδνχ Ληθεθφξνπ Καλδειαξά 16 (θηίξην Κ) 

Θηίξην επί ηεο νδνχ Λεσξίνπ 10 (θηίξην Φ) 

Θηίξην επί ηεο νδνχ Π. Θνπληνχξε 10 (ηνχληην Σ) 
Σα παξαπάλσ θηίξηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο γξαθεία, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ή έρνπλ πνιιαπιή ρξήζε. 

 
Ι.Γ. ΧΡΑΡΙΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ   

Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν – ζπληήξεζε - απνθαηάζηαζε  βιαβψλ θαη γεληθά 

ηελ επίβιεςε ησλ  ππαξρνπζψλ  εγθαηαζηάζεσλ εληφο ηξηψλ (3) σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (ψξα θιήζεο ζην ηειέθσλν ή κε ηειενκνηνηππία) (εθηφο επηζήκσλ αξγηψλ)1  . Ο 

αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζέιζεη ζην Παλεπηζηήκην θαη λα απνθαηαζηήζεη ακειιεηί ηπρφλ βιάβε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη θάζε πιηθφ, πνπ ηπρφλ ζα έρεη ππνζηεί βιάβε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιάζνπο ηνπ ηδίνπ (π.ρ. θάςηκν θηλεηήξσλ, ιακπηήξσλ, αζθαιεηψλ, 
πιαθεηψλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, θζνξέο θ.ι.π.).  

Σν σξάξην εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θχζε ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο. 

 
 

Οη ρψξνη επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζε έθηαθηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πεξηπηψζεηο, κεηά απφ γξαπηή γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ αλάδνρν.  

__________ 

1
 .    Χο αξγίεο ζεσξνχληαη ε πεξίνδνο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα, 30 Ηαλνπαξίνπ, Θαζαξή 

Γεπηέξα, 25 Καξηίνπ, 1ε Καΐνπ, Αγίνπ Πλεχκαηνο, εβδνκάδα ηνπ Γεθαπεληαχγνπζηνπ, 28 Οθησβξίνπ, 

17 Λνεκβξίνπ θαη 6 Γεθεκβξίνπ. 
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Ι.Γ. ΔΙΓΙΚΑ 

Ζ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα θαηαηεζεί ζε ρσξηζηφ ππνθάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 γηα ηελ πηζηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηνγξαθηθνχ 
ζεκεηψκαηνο. 

3. ηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πείξα επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο φπσο 

βεβαηψζεηο άιισλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, Λ.Π.Γ.Γ. θ.ά. 

4. πζηαηηθή επηζηνιή θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη αληαπφθξηζε ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο κε άιινπο 

θνξείο (αληίγξαθα ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ). 

5. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ζθνπεχεη λα εθηειέζεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαζψο 

θαη ηνπ ηξφπνπ εμαζθάιηζεο ηεο πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη θάζε άιιν 
ζηνηρείν πνπ απαηηεί ε παξνχζα δηαθήξπμε. 

6. Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 ηνπ Λ.1599/1986): 

- Όπνπ ζα δειψλεηαη ξεηά φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ 
δεκνζίνπ. 

- Όπνπ ζα δειψλεηαη ξεηά φηη ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

- Όπνπ ζα δειψλεηαη ξεηά φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ. 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηπρφλ επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ ζα 

πξνζθέξνληαη. 
 

ΙΙ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο αλάδνρνο ζα απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο 

χξνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε ζε εξγαζίεο πνπ δελ ζα αθνξνχλ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

2. Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί εηδηθά ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ: 

 Ύδξεπζεο 

 Απνρέηεπζεο (είδε πγηεηλήο – ρεηξνζηεγλσηήξεο) 

 Ηζρπξψλ ξεπκάησλ – θσηηζκνχ – Ζ/Ε (πίλαθεο, πεδία)  

 Αζζελψλ ξεπκάησλ 

 Θιηκαηηζκνχ VRV - Aεξηζκνχ VAM 

 χζηεκα δηαρείξηζεο θηεξίσλ (BMS) 

 Ππξαλίρλεπζεο – Ππξφζβεζεο 

 Αλειθπζηήξσλ & Αλαβαηνξίσλ (θαζαξηζκφο) 

θαη γεληθά ζηηο απαηηήζεηο ρξήζεο ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ αιιά θαη 
ζηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνηαζνχλ. 

3. Οη ζρεηηθέο εληνιέο ζα δίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία (Σερληθή ή απφ ην Σκήκα), επίζεο 

ηπρφλ αιιαγέο ζα γίλνληαη κε άδεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

4. Οη δηαδηθαζίεο επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο ζα θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ. Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη  ηνπο 
θαλφλεο ηεο ηέρλεο. Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζχκβαζεο,  ζα πξέπεη λα έρνπλ δηεμαρζεί φινη νη 

έιεγρνη, δνθηκέο, ιηπάλζεηο θαη ινηπέο εξγαζίεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή θαη θαιή 
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

5. Οη δηαδηθαζίεο επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο δε ζα γίλνληαη δεκφζηα γλσζηέο, νχηε ζα θνηλνπνηνχληαη 

ή ζα θνηλνινγνχληαη ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, παξά κφλν ζε εθείλν πνπ θξίλεηαη 
απνιχησο απαξαίηεην γηα λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζή ηνπο χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηα 

αξκφδηα θαη ππεχζπλα ζηειέρε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΙΙΙ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ ελ γέλεη επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη ζηα 
πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ησλ επηκέξνπο νδεγηψλ ηεο αξκφδηαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίβιεςεο-
ζπληήξεζεο θηηξίσλ, Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη 

αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο: 
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1. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην ή ζηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. 

2. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηψλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα πξνμελήζεη ζε απηφλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο, 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζηνπο ηξίηνπο θαη απνδεδεηγκέλα ζα νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ακέιεηα 
ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο θαζνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 

εηδηθφηεξα ζην παξφλ Παξάξηεκα Α θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απηήο.  

3. Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη ην Βηβιηάξην πληεξήζεσο θαη Δπηζεσξήζεσλ 
Δγθαηαζηάζεσλ (Β..Δ.Δ.) κε φιεο ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη λα ππνγξάθεηαη ηνχην θαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην.  

4. Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί θαη ζα ελεκεξψλεη «Ζκεξνιφγην» φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη αλά πάζα 

ζηηγκή φια ηα ζπκβάληα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν – επίβιεςε – ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζα ελεκεξψλεηαη δε ζε θαζεκεξηλή βάζε ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ. 

5. Ζ θχζε, νη ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κπνξεί λα ηνλ ππνρξεψλνπλ λα 
αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία ιήςεσο απνθάζεσλ θαη αλάιεςεο ηαρέσλ ελεξγεηψλ κε δηθή ηνπ 

επζχλε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξέπεη λα είλαη πάληνηε ελήκεξνο ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ, 
ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη απνθιεηζηηθά ηέηνηα ζέκαηα. 

6. Τπνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ή ην Σκήκα αλ ππάξρεη ζέκα, πνπ 

πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ. 

7. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ηηο θαιχηεξεο 

πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ηε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή ηνπ, ψζηε λα εθηειεί ηηο 
ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη  λα έρεη. 

8. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί πηζηά ηα εηδηθά αλαηηζέκελα θαζήθνληα θαη λα 
δηαηεξεί κηα επηκειή ζηάζε σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

9. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη ερέκπζνο πάλσ ζε θάζε ηη πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηελεξγεί ηηο εξγαζίεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθή πξνο 

απηέο εξγαζία, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθψιπηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία απηψλ. 

11. Τπνρξενχηαη λα ζπκπιεξψλεη θαη λα ππνβάιεη ηα θαζνξηζκέλα έγγξαθα θαη εθζέζεηο ζην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

12. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο: 

 Ύδξεπζεο 

 Απνρέηεπζεο (είδε πγηεηλήο – ρεηξνζηεγλσηήξεο) 

 Ηζρπξψλ ξεπκάησλ – θσηηζκνχ – Ζ/Ε (πίλαθεο, πεδία)  

 Αζζελψλ ξεπκάησλ 

 Θιηκαηηζκνχ VRV - Aεξηζκνχ VAM 

 χζηεκα δηαρείξηζεο θηεξίσλ (BMS) 

 Ππξαλίρλεπζεο – Ππξφζβεζεο 

 Αλειθπζηήξσλ & Αλαβαηνξίσλ (θαζαξηζκφο) 

πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ χξνπ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο χξνπ, επί ηεο 

νδνχ Θσλζηαληηλνππφιεσο 2, ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ θαζψο θαη ζηα ινηπά θηίξηα ηνπ άξζξνπ Η.Β. ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαζεκεξηλά θαη ρσξίο λα παξαθσιχεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή νπνηεδήπνηε παξαζηεί αλάγθε θαη δεηεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  
Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν - ζπληήξεζε- απνθαηάζηαζε  βιαβψλ θαη γεληθά 

ηελ επίβιεςε ησλ  ππαξρνπζψλ  εγθαηαζηάζεσλ. ηελ  ζπληήξεζε δελ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ εμαηηίαο βαλδαιηζκνχ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκνχ, πιεκκπξψλ) θαζψο 
θαη νη δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο θηλεηήξησλ κεραληζκψλ, ησλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ, ζπξκαηφζρνηλσλ, 

παησκάησλ ζαιάκσλ, κεραλεκάησλ, πιηθψλ θ.ι.π. 

13. Δπίζεο, ην σξάξην εξγαζίαο θαζψο θαη νη ρψξνη επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο ελδέρεηαη 

ηξνπνπνηεζνχλ ζε έθηαθηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πεξηπηψζεηο, κεηά απφ γξαπηή 

γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ αλάδνρν.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΟΛΟΚΑ Ή ΔΠΧΛΤΚΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ:………............................................................... 

 

ΠΡΟ ΔΛΔΓΥΟ-ΔΠΙΒΛΔΦΗ-
ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΑ 

ΚΟΣΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΚΟΣΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
(ΜΔ ΦΠΑ) 

1) … 

2) … 
3) … 

4) … 

 

 

ΤΛΟΙΗΘΟ ΘΟΣΟ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ – 

ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΒΛΔΦΗ  ΣΧΝ  ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ 
ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΡΟΤ 

 

ηε Κπηηιήλε, ζήκεξα ….. ……………............, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθελφο κελ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πνπ εδξεχεη ζηε Κπηηιήλε (Ιφθνο 

Παλεπηζηεκίνπ – Θηίξην Γηνίθεζεο) κε Α.Φ.Κ.: 090264862, Γ.Ο.Τ. Κπηηιήλεο, θαη λφκηκα 
εθπξνζσπείηαη, απφ ηελ Πξφεδξφ ηνπ, Αληηπξχηαλη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, 

Θαζεγήηξηα θα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ θαη αθεηέξνπ ηνπ ……………………………., θαηνίθνπ 
....................................... κε Α.Φ.Κ.................................., Γ.Ο.Τ ........................., ζπκθσλήζεθαλ 

θαη ακνηβαίσο έγηλαλ απνδεθηά φζα αθνινπζνχλ:  

 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνθήξπμε πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρνπ – ζπληήξεζεο – επίβιεςεο 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο 

χξνπ (Απφθαζε Δδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
49/15.03.2011, Θέκα 13ix), πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ησλ δέθα ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (13.000,00€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 
 

Ο πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε αξηζκ. Πξσηνθφιινπ ΔΙΔ_2011_1120/16.03.2011 δηεμήρζε θαλνληθά ζηηο 

30 Μαπηέος 2011, εκέξα ΣεηΪπηη  θαη ψξα 13:30 ζηελ Αίζνπζα πλειεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο 
Κεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ & πζηεκάησλ (θηίξην 1νπ Γπκλαζίνπ χξνπ, Θσλζηαληηλνππφιεσο 

2) ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ. 
 

Θαηαηέζεθαλ (……) πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα:   
 

A/A ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1    

2    

3    

 

Κε απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (πλεδξίαζε ../………….2011 
ζέκα ……), ε παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ – ζπληήξεζεο – επίβιεςεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο χξνπ θαηαθπξψζεθε ζηνλ/ζηελ 
«...............................», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ ......................................... επξψ 

θαη...................................... ιεπηψλ (……………….,..€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο 

Φ.Π.Α.  
 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ παξνχζα 
«Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο», αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα 

θαιείηαη ζηελ παξνχζα «αλάδνρνο», ηελ ππεξεζία ειέγρνπ – ζπληήξεζεο – επίβιεςεο εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο χξνπ, φπσο απηή 

αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο  θαη απηφο ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο πην 

θάησ φξνπο: 
 

1.    Ανηικεέμενο - Σπόπορ Παποσάρ Τπηπεζιών -ΣεσνικΫρ πποδιαγπαθΫρ 
1.1.  Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά σο πξνο ηελ πνηφηεηα, θαη 

ηελ πνζφηεηα, απφ ηελ δηαθήξπμε κε αξ. πξση. ΔΙΔ_2011_1120/16.03.2011 θαη ηελ κε αξ. πξση. 

……./……………….. πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
1.2.  Ο αλάδνρνο εθηειεί ηηο πξνβιεπφκελεο ππεξεζίεο κε κέζα δηθά ηνπ. 

 
2.     Οικονομικό Ανηικεέμενο - ΓιΪπκεια ζύμβαζηρ 

2.1.  Σν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο, 

είλαη ζπλνιηθήο αμίαο ……………….€ (……………………..επξψ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζην παξαπάλσ 
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πνζφ θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……………. (……….€), πνπ ζα 

θαηαβιεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

2.2. Ζ ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα  δέθα κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 

3.     Σόπορ Παποσάρ Τπηπεζιών – ΧπΪπιο απαζσόληζηρ 
3.1.  Σόπορ παποσάρ Τπηπεζιών 

Χο ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ νξίδνληαη ηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε χξν, φπσο 

παξαθάησ αλαθέξνληαη: 
1. Σν Θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα 1νπ Γπκλαζίνπ χξνπ (Θσλζηαληηλνππφιεσο 2), θηίξηα Α, Β θαη Γ 

2. Σα κηζζσκέλα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ πφιε ηεο Δξκνχπνιεο χξνπ 
i. Θηίξην επί ηεο νδνχ Θσλζηαληηλνππφιεσο 1 (θηίξην Δ) 

ii. Θηίξην επί ηεο νδνχ Ληθεθφξνπ Καλδειαξά 16 (θηίξην Κ) 
iii. Θηίξην επί ηεο νδνχ Λεσξίνπ 10 (θηίξην Φ) 

iv. Θηίξην επί ηεο νδνχ Π. Θνπληνχξε 10 (ηνχληην Σ) 

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

3.2.  ΧπΪπιο απαζσόληζηρ 
Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν – ζπληήξεζε - απνθαηάζηαζε  βιαβψλ θαη γεληθά 

ηελ επίβιεςε ησλ  ππαξρνπζψλ  εγθαηαζηάζεσλ εληφο ηξηψλ (3) σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν (ψξα θιήζεο ζην ηειέθσλν ή κε ηειενκνηνηππία) (εθηφο επηζήκσλ αξγηψλ)1  . Ο 
αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζέιζεη ζην Παλεπηζηήκην θαη λα απνθαηαζηήζεη ακειιεηί ηπρφλ βιάβε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη θάζε πιηθφ, πνπ ηπρφλ ζα έρεη ππνζηεί βιάβε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιάζνπο ηνπ ηδίνπ (π.ρ. θάςηκν θηλεηήξσλ, ιακπηήξσλ, αζθαιεηψλ, 

πιαθεηψλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, θζνξέο θ.ι.π.).  
Σν σξάξην εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θχζε ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο. 

 

Οη ρψξνη επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζε έθηαθηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πεξηπηψζεηο, κεηά απφ γξαπηή γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ αλάδνρν.  

 
1

 .    Χο αξγίεο ζεσξνχληαη ε πεξίνδνο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα, 30 Ηαλνπαξίνπ, Θαζαξή 

Γεπηέξα, 25 Καξηίνπ, 1ε Καΐνπ, Αγίνπ Πλεχκαηνο, εβδνκάδα ηνπ Γεθαπεληαχγνπζηνπ, 28 Οθησβξίνπ, 

17 Λνεκβξίνπ θαη 6 Γεθεκβξίνπ. 

 
4. Κςπώζειρ -ΠοινικΫρ Ράηπερ- Δκπηώζειρ 

4.1. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο δηαπηζηψζεη φηη ν αλάδνρνο δελ 

ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ, ζπληάζζεη 
Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο - κε παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ θαη παξαπέκπεη ην ζέκα ζην αξκφδην φξγαλν 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Σν αξκφδην φξγαλν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο απνθαζίδεη θαηά πξψηνλ είηε λα θάλεη έληνλε ππφδεημε ζηνλ 

αλάδνρν λα ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή νηηδήπνηε άιιν θξίλεη ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπλερίδεη λα κελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

κνλνκεξνχο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ην έξγν πνπ αλέιαβε ν αλάδνρνο. 
 

4.2. Δπίζεο ην Παλεπηζηήκην έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα θαηαβάιεη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο. 

 
4.3. Αθφκε, ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ην Παλεπηζηήκην δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

κε θαηαβνιήο κέξνπο ή φιεο ηεο απνδεκίσζεο πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
 

4.4. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ Α’ 150), θαζψο θαη ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ ππ' αξηζ. 
ΔΙΔ_2011_1120/16.03.2011 δηαθήξπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 
5.   ΔθαπμοζηΫο Γέκαιο - Γιαιηηζέα 

5.1.  Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα 

πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θαιφπηζηα θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
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5.2.  Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

Γηθαζηήξηα ηεο Κπηηιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Διιεληθή Λνκνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη 
πάληνηε ην Διιεληθφ. 

 
5.3.  Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα Γηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη 
ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαηά 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 
 

6.    Πληπωμά-Κπαηάζειρ 
6.1.  Ζ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο γίλεηαη κεληαίσο θαη κεηά απφ ηελ 

παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί θαη ηελ έθδνζε Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ απφ 

ηνλ αλάδνρν. 
 

6.2.  Σν ζπκθσλεκέλν ηίκεκα θαηαβάιιεηαη ζε Δπξψ. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, 
επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

6.3.   ην ζπκθσλεκέλν ηίκεκα γίλεηαη Παξαθξάηεζε Φφξνπ. 
 

6.4.  Ζ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο γίλεηαη θαηφπηλ θαηάζεζεο ησλ 
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία είλαη: 

o Σηκνιφγην. 
o Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. 

o Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα. 

o Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε νπνία 
ππνγξάθεηαη απφ ηελ εθάζηνηε νξηδφκελε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο ησλ 

εξγαζηψλ. 
 

7.   Παπαλαβά Έπγος 

7.1.  Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ εθάζηνηε 
νξηδφκελε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο ζε κεληαία βάζε. 

 
7.2. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ επίβιεςεο – 

ζπληήξεζεο θηηξίσλ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
 

7.3.  Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ απφ ηνλ αλάδνρν ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη γηα θάζε 
θηίξην ρσξηζηά απφ εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ 

εξγαζηψλ. 
 

7.4.  Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο κε ηελ έγθξηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί. 
 

8.     Σποποποέηζη ζύμβαζηρ 
Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 

ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

 
9.  Τποσπεώζειρ Αναδόσος 

Ζ ελ γέλεη επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη ζηα 
πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ησλ επηκέξνπο νδεγηψλ ηεο αξκφδηαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίβιεςεο – 
ζπληήξεζεο θηηξίσλ, Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη 

αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

 

1. Ο αλάδνρνο ζα απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 
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Κνλάδαο χξνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε ζε εξγαζίεο πνπ δελ ζα αθνξνχλ ην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ. 

2. Οη ζρεηηθέο εληνιέο ζα δίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία (Σερληθή ή απφ ην Σκήκα), επίζεο 
ηπρφλ αιιαγέο ζα γίλνληαη κε άδεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

3. Οη δηαδηθαζίεο επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο ζα θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Παλεπηζηήκην 
Αηγαίνπ. Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη  

ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο. Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζχκβαζεο,  ζα πξέπεη λα έρνπλ δηεμαρζεί φινη 

νη έιεγρνη, δνθηκέο, ιηπάλζεηο θαη ινηπέο εξγαζίεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή θαη θαιή 
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

4. Οη δηαδηθαζίεο επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο δε ζα γίλνληαη δεκφζηα γλσζηέο, νχηε ζα 
θνηλνπνηνχληαη ή ζα θνηλνινγνχληαη ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, παξά κφλν ζε 

εθείλν πνπ θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεην γηα λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζή ηνπο χζηεξα απφ 
ζπλελλφεζε κε ηα αξκφδηα θαη ππεχζπλα ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ. 

5. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην ή ζηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. 

6. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηψλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα πξνμελήζεη ζε απηφλ, ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζηνπο ηξίηνπο θαη απνδεδεηγκέλα ζα νθείιεηαη ζε 

απνθιεηζηηθή ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο 

θαζνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη εηδηθφηεξα ζην παξφλ Παξάξηεκα Α θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο απηήο.  

7. Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη ην Βηβιηάξην πληεξήζεσο θαη Δπηζεσξήζεσλ 
Δγθαηαζηάζεσλ (Β..Δ.Δ.) κε φιεο ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη λα ππνγξάθεηαη ηνχην θαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην.  

8. Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί θαη ζα ελεκεξψλεη «Ζκεξνιφγην» φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη αλά πάζα 

ζηηγκή φια ηα ζπκβάληα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν – επίβιεςε – ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζα ελεκεξψλεηαη δε ζε θαζεκεξηλή βάζε ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

9. Ζ θχζε, νη ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κπνξεί λα ηνλ ππνρξεψλνπλ λα 
αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία ιήςεσο απνθάζεσλ θαη αλάιεςεο ηαρέσλ ελεξγεηψλ κε δηθή 

ηνπ επζχλε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξέπεη λα είλαη πάληνηε ελήκεξνο ησλ εηδηθψλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη απνθιεηζηηθά ηέηνηα ζέκαηα. 

10. Τπνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ή ην Σκήκα αλ ππάξρεη ζέκα, πνπ 

πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ. 

11. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ηηο 

θαιχηεξεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ηε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή ηνπ, ψζηε λα 

εθηειεί ηηο ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη  λα έρεη. 

12. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί πηζηά ηα εηδηθά αλαηηζέκελα θαζήθνληα θαη λα 

δηαηεξεί κηα επηκειή ζηάζε σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

13. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη ερέκπζνο πάλσ ζε θάζε ηη πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

14. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηελεξγεί ηηο εξγαζίεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθή πξνο 

απηέο εξγαζία, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθψιπηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία απηψλ. 

15. Τπνρξενχηαη λα ζπκπιεξψλεη θαη λα ππνβάιεη ηα θαζνξηζκέλα έγγξαθα θαη εθζέζεηο ζην 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

16. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο: 

 Ύδξεπζεο 

 Απνρέηεπζεο (είδε πγηεηλήο – ρεηξνζηεγλσηήξεο) 

 Ηζρπξψλ ξεπκάησλ – θσηηζκνχ – Ζ/Ε (πίλαθεο, πεδία)  

 Αζζελψλ ξεπκάησλ 

 Θιηκαηηζκνχ VRV - Aεξηζκνχ VAM 

 χζηεκα δηαρείξηζεο θηεξίσλ (BMS) 

 Ππξαλίρλεπζεο – Ππξφζβεζεο 

 Αλειθπζηήξσλ & Αλαβαηνξίσλ (θαζαξηζκφο) 

πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ χξνπ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο χξνπ, επί ηεο 

νδνχ Θσλζηαληηλνππφιεσο 2, ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ θαζψο θαη ζηα ινηπά θηίξηα ηνπ άξζξνπ Η.Β. ηνπ 
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παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαζεκεξηλά θαη ρσξίο λα παξαθσιχεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή νπνηεδήπνηε παξαζηεί αλάγθε θαη δεηεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  

Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν - ζπληήξεζε- απνθαηάζηαζε  βιαβψλ θαη γεληθά 
ηελ επίβιεςε ησλ  ππαξρνπζψλ  εγθαηαζηάζεσλ. ηελ  ζπληήξεζε δελ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ εμαηηίαο βαλδαιηζκνχ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκνχ, πιεκκπξψλ) θαζψο 
θαη νη δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο θηλεηήξησλ κεραληζκψλ, ησλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ, ζπξκαηφζρνηλσλ, 

παησκάησλ ζαιάκσλ, κεραλεκάησλ, πιηθψλ θ.ι.π. 

Δπίζεο, ην σξάξην εξγαζίαο θαζψο θαη νη ρψξνη επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο ελδέρεηαη ηξνπνπνηεζνχλ 
ζε έθηαθηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πεξηπηψζεηο, κεηά απφ γξαπηή γλσζηνπνίεζε πξνο 

ηνλ αλάδνρν.  

 

10.   Άλλοι γενικοέ όποι 
10.1.   Δκσώπηζη ςποσπεώζεων και δικαιωμΪηων. 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ή κέξνπο απηνχ ζε νπνηνλδήπνηε 

ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε παξνχζα ζχκβαζε. 
 

Σέινο, ε παξνχζα ζχκβαζε, αθνχ ζπληάρζεθε ζε δηπιφ θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 
ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 
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