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ΠΑΝΕΠ Ι ΣΤΗΜ ΙΟ  ∆ΥΤ ΙΚΗΣ  ΑΤΤ ΙΚΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

Ηµεροµηνία : 9/7/2018 
Αρ.πρωτ.: 6935 

  
Ταχ. ∆/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 
                     Αιγάλεω Τ.Κ.12244 
                     Πανεπιστηµιούπολη 2 

  

Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας    
Τηλ.: 210-5381118 
Fax : 210-5623847 
Email:promith@puas.gr 

  

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ, ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
CPV 77310000-6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 
 

Συνοπτικά στοιχεία: 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση των Κήπων, Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος 
Χώρου του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: 

Για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής  

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 

Η έδρα του  Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής ,  

Πανεπιστηµιούπολη 1: Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243 και   

Πανεπιστηµιούπολη 2: Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Ο προϋπολογισµός της συντήρησης  που αποτελεί και το ανώτατο 
ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 14.000,00€  
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%). 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  Θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισµό του ΠΑ.∆.Α  
Οικονοµικού Έτους 2018 ΚΑΕ : 087901 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 77310000-6 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας της  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00π.µ στο τµήµα ∆ιοικητικής 
Μέριµνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 
Αιγάλεω. 
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία 
και ώρα απορρίπτονται. 
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Το ΠΑ.∆.Α έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και Άλλες ∆ιατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «∆οµή, Λειτουργία, ∆ιασφάλιση 
της Ποιότητας των Σπουδών και ∆ιεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», όπως 
ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις και τις συµπληρώσεις του. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθµίσεις για την Έρευνα και Άλλες ∆ιατάξεις». 

4.  Τη µε αριθµ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.∆.∆.) : «Σύσταση – Συγκρότηση 
– Ορισµός Μελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής / Καθορισµός 
των Επιµέρους Αρµοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της ∆.Ε. του Ιδρύµατος».   

5. Την Υπουργική Απόφαση 120/2018 (Φ.Ε.Κ. 976/19-03-2018, τ. Β΄) : «Εκχώρηση Αρµοδιοτήτων 
«Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης», στον Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010, τ. Α΄) : «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και Άλλες ∆ιατάξεις» και η 
τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α΄). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011, τ. Α΄) : «Σύσταση Ενιαίας Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

8. Τις διατάξεις του  Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/29-05-2013, τ. Α΄ ) : «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α΄) : «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και Άλλες 
∆ιατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄) : «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τ. Α΄) : «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το γεγονός ότι, στις 28-02-2018 έληξε η Σύµβαση του Αναδόχου για τη Συντήρηση και αποψίλωση 
πρασίνου στους χώρους του πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

13. Το γεγονός ότι στις 31-07-2018 λήγει η Σύµβαση του Αναδόχου για τη Συντήρηση των Κήπων, 
Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος Χώρου, της Πανεπιστηµιούπολης 1. 

14. Την Τεχνική Έκθεση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος για την συντήρηση των 
κήπων, φυτεµένων δωµάτων και περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. 

15. Τις ανάγκες του νέου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. 
16. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάµενου της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, κατόπιν εντολής του Προέδρου της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. 

17. Την υπ’ αριθµ. 10/29-5-2018 (θέµα 15ο) (Α∆Α:ΡΠΩΡ46Μ9ΞΗ-Ρ3Ρ) συνεδρίαση της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής του ΠΑ.∆.Α. µε την οποία εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ποσού 
14.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%), για το Χρονικό ∆ιάστηµα από 1-08-2018 έως 31-
12-2018, για τη : «Συντήρηση των Κήπων, Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος Χώρου του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   µε λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για 
τη «Συντήρηση των Κήπων, Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Αττικής», για το Χρονικό ∆ιάστηµα από 1-08-2018 έως 31-12-2018, όπως περιγράφονται 
στο Παράρτηµα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής. 
 
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στα 14.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
και θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισµό  του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής ΚΑΕ:087901 
Οικονοµικού Έτους 2018. 
 
 
                                                                                                           

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε σφραγισµένες προσφορές για τη «Συντήρηση των Κήπων, 
Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής» , για το 
Χρονικό ∆ιάστηµα από 1-08-2018 έως 31-12-2018. CPV: 77310000-6 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί  την 16/7/2018  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:30πµ 
ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο ΠΑ.∆.Α, Αίθουσα Συνεδριάσεων Κτίριο ∆ιοίκησης, 
προκειµένου να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών, παρουσία των συµµετεχόντων. 
Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου 
και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
http://www.eprocurement.gov.gr. 
 
Οι προσφορές θα αναφέρονται για τη «Συντήρηση των Κήπων, Φυτεµένων ∆ωµάτων και 
Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής», σύµφωνα µε τις απαιτήσεις - τεχνικές 
προδιαγραφές που εµφανίζονται στο Παράρτηµα Α’ και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και ενιαίο 
κείµενο της διακήρυξης αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-µέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 
25 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το ύψος της προϋπολογιζόµενης δαπάνης της αναφεροµένης στους Γενικούς Όρους της παρούσας 
ανέρχεται στο ποσό των ∆έκα Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ  (14.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 
!

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα 
X του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του 
οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η παρούσα διακήρυξη µαζί µε το ΤΕΥ∆ θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της χαµηλότερη 
συνολική τιµή επί του συνόλου του συντήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΠΑ.∆.Α, Πέτρου Ράλλη και 
Θηβών 250, Τ.Κ.122-44, Αιγάλεω, Κτίριο ∆ιοίκησης – ισόγειο, µέχρι 16/7/2018 (ηµέρα της διενέργειας 
του διαγωνισµού), ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00πµ. Οι προσφορές αυτές θα παραµείνουν κλειστές, 
µέχρι την αποσφράγισή τους από την αρµόδια Επιτροπή. 
Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courier στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω 
υπηρεσία µέχρι την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου. Για την εµπρόθεσµη 
υποβολή των προσφορών, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία παράδοσης στο ΠΑ.∆.Α και όχι η 
ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier. Προσφορές που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία -µε οποιοδήποτε τρόπο- εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγιστούν. 
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε σφραγισµένες προσφορές για τη «Συντήρηση των Κήπων, 
Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής».  

CPV: 77310000-6 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΗΛΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 16/7/2018 και ώρα 11:00πµ.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16/7/2018 και ώρα 11:30πµ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αρ. τηλ., αρ. fax, e-mail)  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. 

 
Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προµηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης 
στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι οικονοµικοί φορείς και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των τεχνικών ή 
εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονοµικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

 
ΆΡΘΡΟ 7 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στη Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, µε εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που µπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένοι και να µην 
φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
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Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει 3 ξεχωριστούς σφραγισµένους 
υποφακέλους, που θα πρέπει στην εξωτερική τους όψη να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει και ο 
εξωτερικός φάκελος:  

 
1. Φάκελος Α, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  
2. Φάκελος Β, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  
3. Φάκελος Γ, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»  

 
Α. Περιεχόµενο φακέλου Α – Προϋποθέσεις Συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού)  
 
Α.1 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 
αποτυπώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆),το οποίο αποτελεί  
Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν 
βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 
4412/2016. 
 
Α.2  ΤΕΥ∆  
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια 
Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς 
δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας της Αρχής.  
 
Α.3  Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆,  το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα ∆) είναι οι εξής: 
 
α) Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Οικονοµικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού της παρούσας περίπτωσης 
α, µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
β) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης). 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους. 
 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, 
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σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
γ) Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
Η Αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι 
σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
!

δ) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 
και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
ε) Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά 
του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
 
 Η Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής α, β , γ , δ και ε και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της 
παρούσας «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ,∆ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που 
σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα αντίστοιχα 
πεδία. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η Αρχή 
αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις των παραπάνω 
περιπτώσεων Α, Β,  Γ , ∆ & Ε. 
 
Α.4 Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
-Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη συµπληρώνονται από τον 
οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση. 
-Το µέρος ΙΙ.Α συµπληρώνεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς. 
-Το µέρος ΙΙ.Β συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς. 
-Το µέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης. 
-Το µέρος ΙΙΙ συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς. 
-Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
κατά νόµο υπόχρεου, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 
Επισηµαίνεται ότι : 
Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΤΕΥ∆. 
- Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆. 
- Στην περίπτωση που ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύµβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται 
µαζί µε το ΤΕΥ∆ του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα και χωριστό ΤΕΥ∆ εκ µέρους του/των 
υπεργολάβου/ων. 
Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, το ΤΕΥ∆ υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς (άρθρο 107, ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός 
της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Α' 171). 
!
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Α.5 Ενώσεις οικονοµικών φορέων  
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύµβασης. 
β)  Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 
συµµετοχής]και συµπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης, στα οποία 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV. 
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
Α.6 Υπεργολαβία  
α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα (ποσοστό) της 
σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, συµπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.∆ του ΤΕΥ∆. 
β) Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα (ποσοστό) της σύµβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 
ενότητες α, β και γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥ∆ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειµένου 
να επαληθευτεί η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
Επισηµαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, 
τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους  αντικαταστήσει. 
 
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισµού και του διαγωνιζόµενου και θα δηλώνεται ότι: 
- έλαβε σαφή γνώση του εύρους, ποσοτικά και ποιοτικά, του συνολικού αντικειµένου της παρούσας 
σύµβασης, 
- συνέταξε την προσφορά του σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση και τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 
ακριβή. 
- παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της, 
- αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του διάστηµα τουλάχιστον 120 ηµερολογιακών ηµερών 
από την εποµένη της ηµέρας-καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ. 
 
Β.1 Παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
εξουσιοδοτούντος, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συµµετέχει στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο.  
 
Β.2 Νοµιµοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του καταστατικού ή άλλο έγγραφο, από το 
οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο). 
 
Γ. Επιπλέον δικαιολογητικά  για τις Τεχνικές και Οικονοµικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου  
- Η τεχνική περιγραφή του έργου της συντήρησης του πανεπιστηµίου που αναφέρονται στην παρούσα 
πρόσκληση, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι αυτή (η τεχνική περιγραφή της Συντήρησης) είναι 
σύµφωνη µε όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη παρούσα. 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, 
την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, τα οποία αποδεικνύουν την 
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική, καθώς και την τεχνική και επαγγελµατική του ικανότητα, 
προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής: 
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Γα. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα  
•  Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον 200% 
του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για τα έτη 2014, 
2015 και 2016 και να παρουσιάζει κατά µέσο όρο κερδοφορία. 
Ο υπολογισµός για τον ετήσιο κύκλο εργασιών θα πρέπει να γίνει στην καθαρή αξία του 
προϋπολογισµού του διαγωνισµού, δηλαδή χωρίς το Φ.Π.Α.     
• Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος, υποβάλλει Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων για τα έτη 2014, 2015 και 2016, και κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό 
είναι µικρότερο των  τριών (3) ετών σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών.  
 
5β. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να 
διαθέτει οργάνωση, δοµή, µέσα, και προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες, µε τα οποία να είναι 
ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 
Συντήρησης. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του, εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκµηρίωσης: 
 
• Συνοπτική εταιρική παρουσίαση όπου θα περιγράφονται τα κάτωθι χαρακτηριστικά του υποψήφιου 
Αναδόχου:  
- Επιχειρηµατική δοµή (Οργάνωση και Απασχολούµενο Προσωπικό)  
- Εξοπλισµός  
- Χρησιµοποιούµενα µέσα/εργαλεία  
 
Β. Περιεχόµενο φακέλου Β- Τεχνική Προσφορά (επί ποινή αποκλεισµού)  
Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 
Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
 
Γ. Περιεχόµενο φακέλου Γ- Οικονοµική Προσφορά  
Οι ενδιαφερόµενοι, υποβάλλουν την οικονοµική προσφορά τους (εις διπλούν), σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Β, υπογεγραµµένο από τον συµµετέχοντα (ή τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού κλπ, κατά 
περίπτωση). Η προσφερόµενη τιµή θα δίδεται σε ευρώ (€), θα αναγράφεται δε ολογράφως και 
αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίδουν την τιµή σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα, 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Προσφορές που 
θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή των προσφεροµένων ειδών-υπηρεσιών χωρίς 
Φ.Π.Α.  
Επισηµαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων ειδών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 
ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή το αποφασίζον όργανο. Από τις διευκρινίσεις λαµβάνονται 
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών 
από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του ανωτέρω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ 4 του άρθρου 
97 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της Σύµβασης το ύψος της οποίας, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας, εκτός Φ.Π.Α. (για τον προϋπολογισµό στης συντήρησης) , πριν ή κατά το στάδιο υπογραφής της 
σύµβασης.  
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδοθεί από 
το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι 
συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ.  
Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής 
εκτέλεσης», υπέρ του ΠΑ.∆.Α.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)(Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 

 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο ανάδοχος είναι τα 
εξής: 
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥ∆. 
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 
Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο. 
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια, 
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα ανάδοχο και στην περίπτωση που 
είναι ένωση για κάθε φορέα –µέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του υποβάλλονται και για τον 
υπεργολάβο. 
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα): 
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Α.3 του άρθρου 8 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια, 
κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ του 
άρθρου 8, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης γ του άρθρου 8. 
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ΙΙ) Για την περίπτωση δ του άρθρου 8, ήτοι για τη µη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι 
στο µέρος λόγοι αποκλεισµού. 
ΙΙΙ) Για την περίπτωση ε του άρθρου 8,  vα µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, 
οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 
περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
∆) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥ∆, υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά.  
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα – ανάδοχο και στην περίπτωση που 
είναι ένωση για κάθε φορέα –µέλος της κατά την διάρκεια της υπογραφής της σύµβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται έως  31/12/2018 από την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού 
συµφωνητικού. Η παρούσα σύµβαση µπορεί επίσης να παραταθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 
άρθρ. 217 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Η εκτέλεσης της συντήρησης θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του 
αναδόχου. Η ποιοτική παραλαβή του Έργου θα βεβαιωθεί από αρµόδια Επιτροπή που ορίζεται από το 
ΠΑ.∆.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
1) ∆ιαδικασία Πληρωµής 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο: προσκόµιση από τον Ανάδοχο, 
του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, στο τέλος κάθε µήνα. Προϋπόθεση εξόφλησης του ως άνω 
τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, η οποία θα αποδεικνύεται µε το 
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής-καλής εκτέλεσης του τµήµατος των εργασιών που αφορά η 
πληρωµή, το οποίο θα συντάσσουν οι αρµόδιες προς τούτο Επιτροπές (Επιτροπές Παραλαβής). 
Για τις ανάγκες της πληρωµής του έργου, οι εργασίες κάθε µήνα θεωρούνται αυτοτελές τµήµα του έργου 
µη συνδεόµενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τις εργασίες των άλλων µηνών. 
Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε πληρωµή να προσκοµίζει τα νόµιµα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από την παρούσα, από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 καθώς και 
την οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών µε αριθµό 2024709/601/00026/8.4.98 (ΦΕΚ 431/Β/7.5.98) 
«Καθορισµός των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες, η οποία 
τροποποιήθηκε µε  την υπ’ αριθµ. 2/29097/0026/31.5.02 απόφαση (ΦΕΚ/684/Β/31-5-2002).  
Ενδεικτικά, αναφέρονται:  
α) Τιµολόγιο του αναδόχου 
β)  Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
Η αµοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο «Τιµές-κρατήσεις». 
 
2)Τιµές- Κρατήσεις: 
Οι τιµές των θα περιλαµβάνουν σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της σχετικής 
νοµοθεσίας: 
α) όλες τις κατά Νόµο επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο,  
β) τις νόµιµες υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο ως και  
γ) κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση του συντηρητή (Αναδόχου) που τυχόν θα απαιτηθεί, για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 
Ενδεικτικά και µόνο αναφέρονται: 
α) Η προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και εργαλείων. 
β) Οι µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα, επιδόµατα, αµοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής εργασίας αποζηµίωση για 
εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζηµίωση λόγω καταγγελίας συµβάσεως εργασίας κλπ. του 
προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων και των κάθε είδους υποχρεώσεων προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και 
προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον 
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εργοδότη όσο και οι βαρύνουσες τον εργαζόµενο. Οι οποιασδήποτε φύσης δοσοληψίες ή απαιτήσεις των 
ταµείων αυτών ή τρίτων, αφορούν τον ανάδοχο και µόνο. 
γ) Η µεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων. 
δ) Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του συντηρητή (διατροφή κ.λ.π.) 
ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για µηχανήµατα (αποσβέσεις, µισθώµατα, καύσιµα, λιπαντικά, εργαλεία 
κ.λ.π.), 
στ) Όλες οι δαπάνες µεταφοράς, εγκατάστασης, παράδοσης των υλικών, ανταλλακτικών, αναλώσιµων 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
• Οι τιµές θα δίδονται µόνο σε ΕΥΡΩ (αριθµητικώς και ολογράφως αναφερόµενες). 
• Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
• Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίδεται 

ενιαία τιµή για το σύνολο των προσφεροµένων υπηρεσιών, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

• Σε  περίπτωση  λογιστικής  ασυµφωνίας  µεταξύ  της  τιµής  µονάδας  και  της  συνολικής  τιµής, 
υπερισχύει η τιµή που κρίνεται συµφερότερη για την Υπηρεσία. 

• Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 
 
Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
"# κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., σύµφωνα µε το άρθρο 
375 παρ 7 του Ν. 4412/2016, επί της αξίας της πληρωµής, προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν 
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήµου. 
$# κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της οικονοµικής αυτοτέλειας της Α.Ε.Π.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 
350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και τη σχετική Υ.Α. 1191/14-3-2017, επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 
φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου. 
Με κάθε πληρωµή τιµολογίου, θα γίνεται η προβλεπόµενη παρακράτηση προκαταβολής φόρου 
εισοδήµατος του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί της καθαρής συµβατικής αξίας 
των υπηρεσιών (άρθρο 64 4172/2013). 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής , προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους να καταθέσουν προσφορές, για τη 
Συντήρηση των Κήπων, Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 
Αττικής. 
Οι εργασίες συντήρησης των κήπων, φυτεµένων δωµάτων και περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Αττικής να πραγµατοποιούνται, για µεν την Πανεπιστηµιούπολη 1 εντός του Σαββατοκύριακου 
(Σάββατο ή Κυριακή) και για δε την Πανεπιστηµιούπολη 2 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (επιλογή µέρας 
από ανάδοχο). 
Τα τυχόν υλικά συντήρησης και ποτίσµατος, καθώς και οι αποκοµιδή αχρήστων υλικών και 
υπολειµµάτων κλάδευσης να επιβαρύνουν τον Ανάδοχο της συντήρησης των κήπων, φυτεµένων 
δωµάτων και περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συµπληρωθεί των σχετικών µε τις υπηρεσίες νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που έχουν 
προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και 
δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΉΠΩΝ, ΦΥΤΕΜΈΝΩΝ ∆ΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΧΏΡΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ∆ΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ» 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
 
Συντήρηση των Κήπων, Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 
Αττικής» για το Χρονικό ∆ιάστηµα από 1-08-2018 έως 31-12-2018 
 
1. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Το φυτικό υλικό που υπάρχει στο Ίδρυµά µας, στο οποίο αναφερόµαστε, παρατίθεται αναλυτικά: 
Πανεπιστηµιούπολη 1 
Χαµηλή µπορντούρα: συνολικά  2.342 m 
Ψηλή µπορντούρα > 4m: συνολικά  562 m 
Φοίνικες > 4m: τεµάχια 60 
Πεύκα > 15 m: τεµάχια 200 
Λοιπά δένδρα (βραχυχίτωνες, κυπαρίσσια, ελιές, χαρουπιές κ.λπ. ): περίπου 165 τεµάχια 
Χλοοτάπητας: περίπου 780 m2 
Μεγάλες γλάστρες: τεµάχια 135 
Μεγάλες βαρέλες: τεµάχια 53 
Πανεπιστηµιούπολη 2 
Ελαιόδεντρα: περίπου 300 τεµάχια 
Φυτεµένα ∆ώµατα 4.225 τετραγωνικά µέτρα 
Επίσης το φυτικό υλικό που υπάρχει:  
Στην είσοδο του κτιρίου ∆ιοίκησης, µεταξύ των κτιρίων Α΄ και Β΄, στην εµπρόσθια όψη του κτιρίου Β΄, 
µεταξύ των κτιρίων Β΄ και Γ΄, στον διάδροµο του κεντρικού φυλακίου, στο κτίριο της Σ∆Ο, περιµετρικά 
του Ε΄ κτιρίου, πίσω από το εστιατόριο, στον διάδροµο της εισόδου της Π. Ράλλη, στις γλάστρες και τις 
ζαρντινιέρες του κτιρίου της ∆ιοίκησης και τους χώρους του Ιδρύµατος µπροστά από το Α΄ κτίριο, στην 
είσοδο της Βιβλιοθήκης και στις γλάστρες του ηµιώροφου της Πανεπιστηµιούπολης 2. 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η επίβλεψη θα γίνεται µε ευθύνη εξειδικευµένου Γεωπόνου, µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 
ετών, αποδεδειγµένη, που θα είναι συνεχώς παρών όλες τις ηµέρες και ώρες κατά την διάρκεια 
της συντήρησης των κήπων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.  

2. Ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων για την συντήρηση του κήπου, θα είναι οπωσδήποτε 
τρία (3) άτοµα µε εξειδίκευση για εργασίες αντίστοιχης ειδικότητας και προϋπηρεσία εκάστου, 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, αποδεδειγµένα, συµπεριλαµβανοµένου του υπευθύνου. 

3. Οι εργασίες συντήρησης των κήπων, φυτεµένων δωµάτων και περιβάλλοντος χώρου του 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής να πραγµατοποιούνται, για µεν την Πανεπιστηµιούπολη 1 εντός 
του Σαββατοκύριακου (Σάββατο ή Κυριακή) και για δε την Πανεπιστηµιούπολη 2 από ∆ευτέρα 
έως Παρασκευή (επιλογή µέρας από ανάδοχο). 

4. Ο εργοδότης θα παραδώσει στον ανάδοχο τοπογραφικό σχέδιο των χώρων, προκειµένου να 
αποτυπωθεί σταδιακά το πράσινο. 

5. Οι ώρες απασχόλησης των συντηρητών θα είναι την ηµέρα 7:30 π.µ. – 3:30 µ.µ. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Α. ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1. Ρύθµιση προγράµµατος αυτόµατου ποτίσµατος. 
2. Ρύθµιση µπεκ. 
3. Έλεγχο µπαταριών προγραµµατιστών ποτίσµατος και αντικατάσταση. 
4. Έλεγχος σταλλακτών και αντικατάσταση. 
5. Καθαρισµός εκτοξευτών και αντικατάσταση. 
6. Συντήρηση ηλεκτροβάνας. 
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Β. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
1. Βοτάνισµα φυτών και καθαρισµός από ζιζάνια. 
2. Ξεχορτάριασµα θα γίνεται µε χρήση µηχανικών µέσων. Τα πάσης φύσεως υλικά επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο. 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στο κλάδεµα όλων των δέντρων και θάµνων περιλαµβανοµένου και 

του πευκώνα του Ιδρύµατος. Όλα τα προϊόντα κλαδέµατος µεταφέρονται από τον ανάδοχο στον 
ειδικό κάδο του Ιδρύµατος. 

4. Ό ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κλαδεύει σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον τρεις 
(3) φορές το έτος) όλες τις µπορντούρες του Ιδρύµατος και να  µεταφέρει τα υλικά και προϊόντα 
κλαδέµατος στον ειδικό κάδο. 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στην αγορά πάσης φύσεως φυτοφαρµάκων που απαιτούνται για 
την καταπολέµηση ασθενειών. 

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στην αγορά πάσης φύσεως λιπασµάτων που απαιτούνται για 
την λίπανση των φυτών. 

7. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την αποψίλωση στους περιβάλλοντες χώρους της 
Πανεπιστηµιούπολης 2 όπως περιγράφονται παρακάτω: 

• Αποψίλωση και αποκοπή παρακλαδιών περιµετρικά κάθε δέντρου, ρίζας ελιάς (περίπου 300 
δέντρα). 

• Αποψίλωση χόρτων και κοπή ξερόθαµνων περιµετρικά του δρόµου από την Τεχνική Υπηρεσία 
µέχρι και την ∆ιοίκηση συµπεριλαµβανοµένου και του Parking του Ε κτιρίου και της ∆ιοίκησης 
(περίπου 2.000 τ.µ.). 

• Αποψίλωση χόρτων και κοπή ξερόθαµνων στο χώρο του Parking του κτιρίου της Σ.∆.Ο. 
(περίπου 1.300 τ.µ.). 

• Αποψίλωση χόρτων και κοπή ξερόθαµνων στο χώρο περιµετρικά του νέου Αµφιθεάτρου. 
(περίπου 10.000 τ.µ.). 
 

Γ. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ  
1. Η κοπή του χλοοτάπητα γίνεται 2 – 3 φορές τον µήνα ανάλογα µε την περίοδο και την ανάπτυξη, 

τα δε προϊόντα µεταφέρονται από τον ανάδοχο σε ειδικό κάδο. 
2. Με ευθύνη του ανάδοχου δύο (2) φορές τον χρόνο γίνεται η φυτοπροστασία και η λίπανση του 

χλοοτάπητα και τα πάσης φύσεως υλικά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 

∆. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΥΚΩΝ  
Ο καθαρισµός των πεύκων θα γίνεται µε νερό υπό πίεση, το δε κλάδεµα των πεύκων είναι  στην 
υποχρέωση του αναδόχου όπως και η φυτοπροστασία τους θα γίνεται δυο (2) φορές τον χρόνο σε ηµέρες 
αργίας για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. Τα απαιτούµενα ανυψωτικά µηχανήµατα παρέχονται από 
τον εργοδότη. 
 
Ε. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Ο καθαρισµός τους είναι υποχρέωση του εργοδότη σε ό,τι αφορά τα υλικά φυτουργίας. 
 
ΣΤ. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 
Αποψίλωση και αποκοπή παρακλαδιών περιµετρικά κάθε δέντρου, ρίζας ελιάς. 

Ζ. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ 
Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ 
 
Η συντήρηση της υποδοµής του πρασίνου δώµατος περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 
 
Συντήρηση µεµβράνης στεγανοποίησης και αντιριζικής προστασίας 
Ο υπεύθυνος συντήρησης, κατά τις προγραµµατισµένες επισκέψεις, θα πρέπει να ελέγχει την στήριξη 
καθώς και τα εµφανή σηµεία της αντιριζικής µεµβράνης στεγανοποίησης στην περίµετρο του κτιρίου. Σε 
κάθε περίπτωση εντοπισµού αποξήλωσης ή διάτρησης της µεµβράνης η βλάβη θα πρέπει να 
επισκευάζεται άµεσα για την αποφυγή διάχυσης υγρασίας στο συγκεκριµένο σηµείο. 
 
Έλεγχος απορροής και καθαρισµού των υδρορροών  
Σε κάθε επίσκεψή του ο συντηρητής θα πρέπει να ελέγχει τη σωστή απορροή του πλεονάζοντος νερού 
από τις υδρορροές, να καθαρίζει τα υπολείµµατα της βλάστησης, του ριζικού συστήµατος ή του 
υποστρώµατος ανάπτυξης, που πιθανόν να υπάρχουν στο συγκεκριµένο σηµείο και παρεµποδίζουν την 
αποστράγγιση του νερού. Είναι απαραίτητη η αποστράγγιση του νερού καθώς σε περίπτωση που 
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προκληθούν προβλήµατα εγκλωβισµού νερού στα δώµατα, τότε δηµιουργούνται από τα λιµνάζοντα νερά 
µη ευνοϊκές συνθήκες και φθορά των φυτών. 
 
Έλεγχος και καθαρισµός περιµετρικής ζώνης αποστράγγισης 
Σε κάθε επίσκεψη ο συντηρητής θα πρέπει να καθαρίζει τα υπολείµµατα της βλάστησης, του ριζικού 
συστήµατος ή του υποστρώµατος ανάπτυξης που πιθανόν εντοπίζονται στην περιµετρική ζώνη 
αποστράγγισης, αποτελούµενη από αδρανή υλικά ή βότσαλο και παρεµποδίζουν την αποστράγγιση του 
νερού. 
 
Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Η συντήρηση του δικτύου άρδευσης από εξειδικευµένο προσωπικό περιλαµβάνει: 
 
α) Τον πλήρη έλεγχο του δικτύου άρδευσης, τον καθαρισµό των φίλτρων και σωληνώσεων (ανά δύο 
µήνες), την αντικατάσταση των µπαταριών, την αντικατάσταση των σταλλακτών που παρουσιάζουν 
εµφράξεις καθώς και τον πλήρη έλεγχο κάθε άλλου στοιχείου της άρδευσης (προγραµµατιστής, 
ηλεκτροβάνα, συνδεσµολογία σωληνώσεων) και την επισκευή οποιωνδήποτε προβληµάτων προκύψουν, 
συµπεριλαµβανοµένης και της πιθανής αντικατάστασης υλικών. Η εργασία αυτή πρέπει – απαραιτήτως – 
να γίνεται στην αρχή κάθε αρδευτικής περιόδου.  
 
β) Την επιθεώρηση των φρεατίων άρδευσης για τον εντοπισµό τυχόν διαρροών καθώς και για τον έλεγχο 
καλής λειτουργίας των ηλεκτροβανών  και του προγραµµατιστή άρδευσης, την αλλαγή των 
προγραµµάτων άρδευσης, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν, καθώς και τον 
έλεγχο καλής λειτουργίας σταλλακτών και τη µη ύπαρξη διαρροών µία φορά ανά εβδοµάδα και 
οπωσδήποτε µετά από κάθε εργασία (π.χ. βοτάνισµα που θα µπορούσε να προκύψει βλάβη στο δίκτυο 
άρδευσης). 
 
γ) Χρειάζεται συχνή παρακολούθηση ανά δεκαπέντε (15) µέρες του προγράµµατος ποτίσµατος, ώστε να 
είναι ορθολογική η ποσότητα του νερού που χρησιµοποιείται χωρίς να γίνεται σπατάλη (επιβαρύνοντας 
σηµαντικά τον λογαριασµό της Ε.Υ∆.Α.Π.) και ταυτόχρονα να καλύπτονται οι ανάγκες των φυτών σε 
νερό. Το σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς στα φυτεµένα δώµατα, όπου το χώµα είναι ρηχό, 
όταν δεν θα υπάρξει επαρκής ποσότητα νερού για το πότισµα των φυτών τότε υπάρχει κίνδυνος 
ξηρασίας (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες) µε σηµαντικές ζηµιές στα φυτά. 
 
δ) Να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε µήνα τα εξαεριστικά και καθαριστικά φίλτρα από πιθανά 
κρυσταλλικά άλατα ή µικροσωµατίδια που κρυσταλλοποιούνται από το νερό άρδευσης. 

 

 
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΟΩ∆ΩΝ 
 
Είναι απαραίτητη η συστηµατική παρακολούθηση και συντήρησή τους για τους εξής λόγους: 
 
Να γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο η λίπανση των φυτών (Απρίλιος – Ιούνιος – 
Σεπτέµβριος), ώστε να τροφοδοτείται το χώµα µε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Το σηµείο αυτό 
είναι εξίσου σηµαντικό µε τα προηγούµενα, καθώς το µικρό βάθος του χώµατος ενδεχοµένως να 
οδηγήσει σε έλλειψη αυτών των θρεπτικών συστατικών και να εµποδίσει την υγιή ανάπτυξη των φυτών. 
Χρειάζεται να σηµειωθεί εδώ ότι η υποδοµή για την λίπανση των φυτών υφίσταται. 
 
Ο σχηµατισµός κόµης (κλάδεµα) θα γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό µία φορά το χρόνο, πριν την 
έναρξη της βλαστικής περιόδου και οποτεδήποτε άλλοτε απαιτείται (αφαίρεση ξερών κλάδων, 
διατήρηση σχήµατος) και ανάλογα µε το είδος του φυτού (αειθαλές ή φυλλοβόλο), την ηλικία, την 
ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται. Μετά το κλάδεµα θα αποµακρύνονται από το έργο τα κοµµένα 
κλαδιά σε κατάλληλο εγκεκριµένο χώρο και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. Με το κλάδεµα και 
την αποµάκρυνση των ξέρων ανθοταξιών ενισχύεται η βλάστηση και η ανθοφορία. 
 
Η καταπολέµηση των εχθρών και των ασθενειών θα γίνεται, στα φυτά είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά, 
ανάλογα µε τις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες από υπεύθυνο γεωπόνο, µε µυκητοκτόνα ή 
εντοµοκτόνα σκευάσµατα, κατάλληλα για χρήση σε κατοικηµένες περιοχές, µε ψεκασµό της κόµης ή 
ριζοπότισµα, αφού προηγουµένως ληφθούν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα. Εκτιµάται ότι 
επειδή έχουν επιλεγεί φυτά ανθεκτικά σε ασθένειες κι εντοµολογικές προσβολές, η εργασία αυτή θα 
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παραλείπεται ή θα εκτελείται τρεις (3) φορές ανά έτος, µε πιθανούς µήνες τον Μάιο, Ιούνιο και 
Σεπτέµβριο. 
 
Να αντικαθίστανται τα διαφορά ξερά ή άρρωστα φυτά που έχουν προσβληθεί από διάφορες ασθένειες 
(µύκητες, έντοµα), προστατεύοντας µε αυτόν τον τρόπο τα υγιή φυτά. 
 
Το βοτάνισµα των χώρων µεταξύ των φυτών, ώστε οι επιφάνειες στο έργο να είναι πάντοτε καθαρές και 
να µην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση από τα διάφορα επιζήµια και ανταγωνιστικά ζιζάνια, που 
αναπτύσσονται. Θα γίνεται από εργάτες µία φορά το µήνα. Μετά την εξαγωγή ή την κοπή των παραπάνω 
ζιζανίων, αυτά θα συγκεντρώνονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο, µαζί µε οποιαδήποτε άλλα 
άχρηστα υλικά, σε χώρους στους οποίους επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές.   
 
Να γίνεται τουλάχιστον στο τέλος της άνοιξης ένα ελαφρύ σκάλισµα για τον καλό αερισµό των ριζών 
των φυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να δουλεύονται κυρίως τα επιφανειακά στρώµατα  και να 
αποφευχθεί ο τραυµατισµός του ριζικού συστήµατος του φυτού. 
 
Ο καθαρισµός των χώρων των φυτών, δηλαδή η συγκέντρωση και αποµάκρυνση των διαφόρων 
απορριµµάτων και ξένων αντικειµένων από το χώρο του έργου, είναι µια εργασία η οποία είναι 
απαραίτητη και γίνεται δύο φορές ανά µήνα, ώστε ο χώρος να διατηρείται καθαρός. 
 
Χρειάζεται τρεις (3) φορές το χρόνο ενσωµάτωση στα λιπαντικά δοχεία του ριζοαπωθητικού φαρµάκου 
µε µεγάλη ακρίβεια ώστε να µην πάθουν ζηµιά οι σταλάκτες των υπόγειων σωλήνων άρδευσης και 
βουλώσουν από τις ρίζες οδηγώντας στην αχρήστευση τους. Προτείνεται η χρησιµοποίηση χαλκού 
(γαλαζόπετρας) τρεις (3) φορές το χρόνο µέσα στα λιπαντικά δοχεία για απολύµανση και πρόληψη 
ασθενειών όπως (ριζοκτονία, φυτοφθορά, σήψη ρίζας κλπ.). 
 
3. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
3.1 Γενικές Υποχρεώσεις Συντηρητή 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση φυτών ή δέντρων που οφείλονται σε καταστροφές µε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
Οι εργασίες συντήρησης των κήπων, φυτεµένων δωµάτων και περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Αττικής να πραγµατοποιούνται, για µεν την Πανεπιστηµιούπολη 1 εντός του Σαββατοκύριακου 
και για δε την Πανεπιστηµιούπολη 2 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 
Η πληρωµή θα γίνεται κατά µήνα, µετά από γραπτή εισήγηση του επιβλέποντος ότι πραγµατοποιήθηκαν 
και εφαρµόστηκαν επακριβώς όλοι οι όροι της σύµβασης. 
 
Τα τυχόν υλικά συντήρησης και ποτίσµατος, καθώς και οι αποκοµιδή αχρήστων υλικών και 
υπολειµµάτων κλάδευσης θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο της συντήρησης των κήπων, φυτεµένων 
δωµάτων και περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. 
 
3.2 ∆ιοίκηση και Επίβλεψη των Εργασιών 
 
1) Η παρακολούθηση και η επίβλεψη των εργασιών του συντηρητή θα ασκούνται από το αρµόδιο 
προσωπικό που θα ορίζει το ΠΑ.∆.Α 
2) Η άσκηση της επίβλεψης εκ µέρους του ΠΑ.∆.Α. αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον 
συντηρητή των όρων της σύµβασης, που θα υπογράψει µε το Πανεπιστήµιο, και την εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών σύµφωνα µε τους κανόνες ασφάλειας. 
3) Ο συντηρητής θα έχει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις την αποκλειστική εκ του Νόµου ευθύνη 
για την εκτέλεση των συµβατικών εργασιών που προβλέπονται από την διακήρυξη. 
 
3.3 Εργαλεία και Μέσα του Συντηρητή 
 
1) Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις µε δικά του 
εργαλεία και µέσα. Τα εν λόγω εργαλεία και µέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον 
οποίο θα χρησιµοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να µην δηµιουργούν κινδύνους 
ατυχηµάτων στο προσωπικό του συντηρητή ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις 
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2) Ο υποψήφιος συντηρητής θα υποβάλλει κατάλογο µε τα εργαλεία που µπορεί να διαθέσει, ώστε να 
ανταπεξέλθει άµεσα και αποτελεσµατικά σε κάθε εργασία συντήρησης η οποία θα προκύψει. 
3) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει τη χρησιµοποίηση από τον συντηρητή εργαλείων και 
µέσων τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννάται 
οιαδήποτε απαίτηση του συντηρητή έναντι του Πανεπιστηµίου. 
 
3.4 Γνώση Τοπικών Συνθηκών 
 
1) Ο προσφέρων είναι υποχρεωµένος να επισκεφθεί τους χώρους του Πανεπιστηµίου και να προβεί σε 
επιτόπια εξέταση της κατάστασης των Κήπων, Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος Χώρου του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, ώστε να γνωρίζει όλες τις τοπικές συνθήκες του έργου. 
2) Η επίσκεψη του προσφέροντος θα πραγµατοποιηθεί σε εργάσιµη ηµέρα & ώρα µετά από επικοινωνία 
µε το αρµόδιο τµήµα της τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου. 
3) Ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε την τεχνική του προσφορά και επί ποινή 
αποκλεισµού, βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου ότι έλαβε πλήρη γνώση 
των προς συντήρηση χώρων (τηλ. 210-5385107-106 Πανεπιστηµιούπολη 1 τηλ. 210-5381414-1153 
Πανεπιστηµιούπολη 2). 
 
3.5 Εγκατάσταση του Συντηρητή – Έναρξη Εργασιών 
 
1) Με την υπογραφή της συµβάσεως ο συντηρητής υποχρεούται µε τα συνεργεία του να επισκεφθεί και 
να ελέγξει σχολαστικά τους προς συντήρηση χώρους. Αφού διαπιστώσει την κατάσταση τους θα 
καταγράψει τις ανάγκες.  
2) Στη συνέχεια ο ανάδοχος αρχίζει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, ήτοι εκτέλεση 
εργασιών Συντήρησης των Κήπων, Φυτεµένων ∆ωµάτων και Περιβάλλοντος Χώρου. 
 
3.6 Ασφάλιση Προσωπικού του Συντηρητή 
 
Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει 
σχέση µε το αντικείµενο της παρούσης πρόσκλησης. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και 
επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και η αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή του. 
 
 
3.7 Προσωπικό του Συντηρητή 
 
1) Ο συντηρητής υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την εν γένει 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων να διαθέτει όλο το αναγκαίο προσωπικό, µε τις 
κατάλληλες εκάστοτε ειδικότητες και προσόντα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
2)Το προσωπικό του συντηρητή πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα σύµφωνα µε την σχετική 
ισχύουσα Νοµοθεσία. (υπεύθυνη δήλωση – φωτοαντίγραφα αδειών) 
3) Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να θέτει στη διάθεση του Πανεπιστηµίου (Τεχνική Υπηρεσία), σε 
κάθε στιγµή που θα του ζητηθεί, τις άδειες εργασίας και λοιπά νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο 
θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι το χρησιµοποιούµενο προσωπικό του διαθέτει τα αναγκαία τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα. 
 
3.8 Ζηµιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών 
 
1) Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, 
σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή 
άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του προσωπικού του 
Πανεπιστηµίου, των φοιτητών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του Πανεπιστηµίου, ο οποίος κίνδυνος 
προέρχεται από τη µη καλή εκτέλεση των εργασιών της πρόσκλησης. 
 
3.9 Ατυχήµατα στο εργατικό προσωπικό και ζηµίες. 
 
1) Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια 
των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα 
που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα, εξαιτίας πληµµελούς συντήρησης στις 
εγκαταστάσεις. 
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2) Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από 
εργατικό ατύχηµα σε πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιεί. Είναι υποχρεωµένος να απαλλάξει το 
Πανεπιστήµιο από κάθε πληρωµή γι αυτές τις ζηµιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, 
έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές, εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά 
του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(καθαρή αξία)  

Συντήρηση των Κήπων, Φυτεµένων ∆ωµάτων 
και Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Αττικής. 

 

ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ)  
ΣΥΝΟΛΟ     (ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ)  

Φ.Π.Α 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     (ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ)    

                                                                                                         
                                                                                                        Αιγάλεω,    / /  
                                                                                                        Για το ∆ιαγωνιζόµενο 
                                                                                                       (Ονοµ/µο – Υπογραφή-Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
Εκδότης:           

Ηµεροµηνία Έκδοσης:         
Προς το ΠΑ.∆.Α 
Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250  , Αιγάλεω 
Εγγύηση µας υπ’αριθµόν      για ευρώ    
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών   , οδός  , αριθµός
  , σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, την υπ’  αρ. …………..σύµβαση, που θα 
καλύπτει την παροχή υπηρεσιών   , συνολικής αξίας  , και ότι σύµφωνα µε 
σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συµβατικής αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας  δηλαδή ……….…. 
Ποσού     
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα    παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας 
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)  , 2)    ατοµικά για κάθε µία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών 
της Ένωσης Προµηθευτών) και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα 
του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να 
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα 
ξεπερνά το οριζόµενο στη εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την     
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
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