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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
παροχή υπηρεσιών « Για τη συντήρηση πρασίνου και συντήρηση - λειτουργία αρδευτικού δικτύου  της 
Πανεπιστημιούπολης  Ιωαννίνων». 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ. Α΄/2011) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν.4076/2012 
"Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις."(ΦΕΚ  τ. Α’ 159/10-8-2012).   

2. Του Ν. 3549/2007 "Περί της δομής και λειτουργίας των A.E.I."(ΦΕΚ τ. Α’ 69/20-3-2007). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης».  
4. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».(ΦΕΚ 19/Α/1995). 
5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-04-2004) περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ.64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 
7. Το Π.Δ.118/2007  «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ 150/Α/07). 
8. Το Ν. 4024/2011, άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 226/27-10-2011). 
9. To Ν4250/2014 (ΦΔΚ74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.  
10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
112 Α  /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/ 2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του  . 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.204 Α  /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την αριθ. Π1/2380/18 – 12 - 2012 Κ.Υ.Α.: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» (ΦΕΚ 3400    /2012). 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης  της ελληνικής  oικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες  διατάξεις» (Φ.Ε.Κ . 160 Α  /2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14.  Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την 
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και  λοιπές διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. 29 Α  /2 015). 

15. Του Π.Δ. 113/10 (Φ.Ε.Κ 194/Α/10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής 
του βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/9118/0026/29-12-2010 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών. 

16. 22)  Της υπ’αριθ. 6/28-02-2012 Π.Υ.Σ. «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012» 
(Α’ 38/28.2.2012). 

17. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

18. Την οικεία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). 
19. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47 τ. α /7.11.1995 

20. Το Οικονομικό αίτημα αριθμ. 8853/21-1-16  
21. Την αριθμ 13261

α
/27-01-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ Ω16Π469 7Η-Φ Χ) 
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22. Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη (1437/141/7-4-16) που εγκρίνει την πίστωση και αποφασίζει τη διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού , η οποία αποτελεί ένα σώμα με τους όρους της παρούσας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
παροχή υπηρεσιών «Για τη συντήρηση πρασίνου και συντήρηση - λειτουργία αρδευτικού δικτύου  της 
Πανεπιστημιούπολης  Ιωαννίνων» με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους. 
 
Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ως άνω παροχή υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα  ευρώ  (71.340,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 23% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
Έργου 2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης . 
 
Άρθρο 2: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12 ΜΑΙΟΥ 2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  10:00  π.μ στην 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτήριο, 2
ος

 όροφος, Αίθουσα Διαγωνισμών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που 
έχει συσταθεί κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. 
 

Άρθρο 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  
2. Συνεταιρισμοί  
3.  Ενώσεις εργολάβων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του 
Π.Δ. 118/2007. 
4.Κοινοπραξίες προμηθευτών ή εργολάβων. 
 Οι ενώσεις  και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση, εφόσον, 
κατά την κρίση της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι απόδειξης με την καταβολή ποσού των 
είκοσι ΕΥΡΩ (20 €) (απόφαση Π.Σ. Συν. αριθμ. 296/28-2-91, 848/23-6-05 & 7814/28-2-13), στην Εταιρεία Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάθε ημέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
 
Άρθρο 4: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις 
εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ), ήτοι: 1.160,00 ΕΥΡΩ (), σύμφωνα με το συνημμένο  
υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής . 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (εφόσον απαιτείται βάση ειδικότητας συμμετέχοντος) με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης εγγραφής. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ότι 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του:  

α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του 
εδαφίου α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/07, ήτοι : 

1.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 σελ. 1), 

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-  
25.6.1997) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 
2), 

3.απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48), 

4.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05, 

5. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, 

6. για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, 
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β. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 
καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
γ. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή 
εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού   
δ. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδίως της 
αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή της κρίσης της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης. 
ε. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε 
γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 
ζ. ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της   
προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

6. Πιστοποιητικά φορέων, (Δημοσίου,Ν.Π.Δ.Δ.)επί ποινή αποκλεισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων έχει 
αναλάβει στο παρελθόν εργασίες αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού για τουλάχιστον τρία (3) έτη.  
Για την απόδειξη της εμπειρίας του αναδόχου γίνονται αποδεκτά:  

 Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συναφούς αντικειμένου 

  εβαιώσεις καλής εκτέλεσης από ιδιωτικές επιχειρήσεις (εργοδότες).  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν   τουλάχιστον τη διάρκεια εκτέλεσης, καθώς και την αξία 
της   κάθε σύμβασης.  
                    2. Τόσο τα πιστοποιητικά εμπειρίας όσο και οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης θα πρέπει αθροιστικά να αποδεικνύουν εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών και η συνολική αξία των συμβάσεων να είναι ίση ή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του έργου 
(71.340,00€). 
 

7. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα. 
Στην κατάσταση  πρέπει να περιλαμβάνονται εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που απαιτούνται από το άρθρο 4  της συγγραφής 
υποχρεώσεων. 
Σε περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό πρέπει να το δηλώνει σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 
Αν σκοπεύει να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες, πρέπει να υποβληθούν: 

  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος, στην οποία θα δηλώνει τα πλήρη στοιχεία των εξωτερικών του 
συνεργατών (επωνυμία,ΑΦΜ, διεύθυνση κτλ.) και την ειδικότητα του καθενός. 

  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, των εξωτερικών συνεργατών του, όπου θα αναφέρεται η ειδικότητά τους και το ότι 
αποδέχονται να συνεργαστούν μαζί του στην περίπτωση που θα αναδειχθεί μειοδότης. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται 
αποδεικτικά έγγραφα της ειδικότητάς τους (π.χ. δίπλωμα οδήγησης κτλ.) 
 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του και κυρίως αυτόν που απαιτείται για 
την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας από το άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της  μελέτης της υπηρεσίας. 
 

9. Η Τεχνική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως  φάκελο. 
 

10. Η Οικονομική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), μέσα στον κυρίως φάκελο. 
 

11. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφ’ όσον οι υποψήφιοι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 
 
Διευκρινίζεται ότι για τα Νομικά Πρόσωπα οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, 
στις  περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, και 
υπογράφονται αντιστοίχως απ' αυτούς.  
 

12. Επιπλέον απαιτείται το τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (το οποίο να 
προσκομίζεται κωδικοποιημένο) συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ, καθώς και το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της 
εταιρείας 

Άρθρο 5: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού 
ιδιοχείρως ή εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και την προηγούμενη 

εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ως ώρα 12:00,  

στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε 
έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη,  και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 
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Άρθρο 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ]. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την 
υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου. 
 

1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
 Ο αριθμός της διακήρυξης 
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
 Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου 

2. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
(συσκευασίας). 

3.   Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς 
σφραγισμένους φακέλους ως εξής: 

   
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α        με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
                         Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης διακήρυξης. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β        με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Η Τεχνική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα 
[ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ], σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.  

Ο  υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέσει την   τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει: 
1. Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται 

στη διακήρυξη. 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),  στην οποία να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος αποδέχεται 
ΠΛΗΡΩΣ τους γενικούς και ειδικούς όρους για την υλοποίηση της ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας, όπως αυτοί περιγράφονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1  της παρούσης 
 

3.  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  με  την  οποία  ο  συμμετέχων  στο διαγωνισμό θα 

δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, πριν την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει 

υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά για τα προσόντα των τεχνικών που θα απαρτίζουν το προσωπικό του: 

α)     Τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες άσκησης επαγγέλματος 
β)     Πτυχίο ή πιστοποιητικό ή απολυτήριο στην ανάλογη ειδικότητα 
γ)  εβαίωση εμπειρίας στην ειδικότητά τους. Οι τεχνικοί του αναδόχου θα έχουν αποδεδειγμένα σχετική επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 
 

4. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης   
 

5. Προαιρετική αναφορά σχολίων για την καλύτερη περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών 
 

 Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές, επί ποινή αποκλεισμού.  

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ        με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Η Οικονομική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα 
[ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ  - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ] και θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Η Οικονομική 
Προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  , της παρούσης διακήρυξης, όπως ζητείται, ευκρινώς συμπληρωμένο.  

 Δε θα γίνει δεκτή προσφορά που θα έχει σβησίματα και διορθώσεις τιμών. 

 Οι τιμές, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

 Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δε θα γίνονται αποδεκτές. 

 Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης. 
 
Άρθρο 7: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί, πριν την λήξη της, 
κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τριάντα (30) ημέρες. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ.118/2007/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).  
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, 
τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
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Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε 
δικαιώματος για κατακύρωση. 
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 8: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας 
Επιτροπής που έχει καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν 
προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους 
αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 

Άρθρο 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση θα γίνει σε 
ένα και μόνο υποψήφιο ανάδοχο που θα αναδειχθεί μειοδότης του διαγωνισμού. 

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές κρίνονται από την 
αρμόδια Επιτροπή: α) ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή β) επουσιώδεις. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.118/2007. 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε 
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
Π.Δ.118/2007. 

               Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών: 
                α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής 

Ελέγχεται, επί ποινή αποκλεισμού, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκομίσει όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης. 
β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑI ΚΑΙ Α2: - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 - Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης  της παρούσας προκήρυξης. 
Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. 
γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών 
Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης 
στα προηγούμενα στάδια. Και ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών τους προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί 
η προσφορά που παρουσιάζει την χαμηλότερη τιμή συνολικά. 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτέες θα 
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 
Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα 
στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα 
προκήρυξη. 
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής  διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, στον 
υποψήφιο Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή συνολικά, εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, 
με βάση τους όρους της παρούσας 
 

Άρθρο 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

 δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 

 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

 παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

 προκήρυξης. 

 έχουν χρόνο ισχύος Προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο. 

 έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 

 δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης. 

 αφορούν μόνο σε τμήμα της προμήθειας και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων εκτός εάν αυτό 
προβλέπεται από τη προκήρυξη. 
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 υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 

 παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ του Πινάκα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς Προσφορές που απορρίπτονται για 
οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, 
Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του 
Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
 
Άρθρο11: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη 
τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. 
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους 
συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 
(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων 
προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για 
οποιονδήποτε λόγο 
 
Άρθρο 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της 
προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000 €) και 
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). 
 

Άρθρο 13: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή  του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ.118/2007, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ’ αυτόν. 
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα καταθέσει υποχρεωτικά κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης εγγυητική καλής 
εκτέλεσης, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄).  
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση του 
έργου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που θα του κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα 
να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη. 
 

Άρθρο 14: ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών καθώς και η παραλαβή θα γίνεται κατόπιν ελέγχου αρμόδιας Επιτροπής 
Παραλαβής- Παρακολούθησης εργασιών,  που θα οριστεί από το Παν/μιο Ιωαννίνων για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 15: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιος με την παράδοση των εργασιών  στην 
Επιτροπή Παραλαβής (και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου), με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, βάσει 
των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, μετά τη σύνταξη του σχετικού 
Πρακτικού Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή. 
Η προμήθεια βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Έργου 2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η 
συγκεκριμένη δαπάνη βαρύνεται με κρατήσεις  0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. Επιπλέον, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% (για προμήθεια αγαθών) ή 8% (για παροχή υπηρεσιών) επί 
του καθαρού ποσού. Το Πανεπιστήμιο θα του χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρου φόρου, προκειμένου 
να την χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ  που υπάγεται. 
 

Άρθρο 16: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι 
λοιπές λεπτομέρειες. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος 
με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του 
Π.Δ 118/07 “Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου”. 
 
 
 
 
Άρθρο 17: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ 
τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρμοστέο 
δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο 
 
 
Άρθρο 18

 
 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε όσες περιπτώσεις ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
Άρθρο 19 :ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τη διενέργεια TOU 
διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να 
αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 20: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων 
των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του 
Δημοσίου) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 

2. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα βάσει του άρθρου 21 του Π.Δ.118/07, είτε να κατακυρώσει την προμήθεια  στον τελευταίο 
μειοδότη, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή άλλους όρους, είτε να 
ματαιώσει το διαγωνισμό, είτε να πραγματοποιήσει την προμήθεια και χωρίς διαγωνισμό με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 
12 & 13 του Ν. 2286/95 των διαπραγματεύσεων, χωρίς από όλες αυτές τις ενέργειες να προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση 
απ΄ αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 

3. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, των        υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και  του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία 
δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις 

4. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει 
υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό δημόσιο, για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν  την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του 
ποσού της Σύμβασης. 

5. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών μέχρι την παραλαβή τους. 
6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από 

κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 
μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως 
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 
του Έργου. 

7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από 
τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους 
ίδιους όρους. 

8. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών 
που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή 
όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής 

9. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις εφημερίδες: 
 

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ  - ΑΘΗΝΑ 

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
 

 και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων στο Επιμελητήριο Ηπείρου - Ιωάννινα.  
 Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιό μας, πλην των 

δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξεις 23/2001 
Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου).  
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Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως  
ισχύουν κάθε φορά 

 
             Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

  
 
  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ 
 
Συνημμένα: 
 Παράρτημα Α1 
 Παράρτημα Α2 

- Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 - Τεχνικές προδιαγραφές 

Παράρτημα   - Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης 

Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Σύμβασης 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1» 
Σ Y Γ Γ P A Φ H   Y Π O X P E Ω Σ E Ω N 

 
 
 

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ OPΩN 
 Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της διακήρυξης γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής: 
 
1.1  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Η’ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Το  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  και  ο ι  αρμοδιότητές  του  θα  ασκούνται  από  τα  εν τεταλμένα  όργανά του.   
 
1.2  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 Ο μειοδότης που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου μετά από σχετικό διαγωνισμό. 
 
1.3  ΕΠΙ ΛΕΠΩΝ 
 Ο οριζόμενος από το Πανεπιστήμιο Γεωπόνος, ως αρμόδιος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και οι τυχόν 
αναπληρωτές του. 
 
1.4  ΕΡΓΟ 
 Το αντικείμενο του έργου αφορά τη συντήρηση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης,, και τη 
συντήρηση πρασίνου των χώρων όπως αυτοί ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.  
 
1.5  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης του Παν/μίου με τον ανάδοχο. 
   
1.6  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
 Το σύνολο των ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ εγκαταστάσεων της Παν/πολης. Εξαιρούνται: 

 Το αντλιοστάσιο και η δεξαμενή άρδευσης της Παν/πολης , 

 Το πρωτεύον δίκτυο άρδευσης μέχρι τα φρεάτια των δικτύων άρδευσης των κτιρίων της Παν/πολης 
  
1.7  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που περιλαμβάνονται στις επόμενες παραγράφους. 
 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Α1.  Έκταση Εφαρμογής 
 Διαμορφωμένοι χώροι είναι οι χώροι πέριξ των κτιρίων που έχουν καλυφθεί από χλοοτάπητα και/ή σ’ αυτούς έχουν φυτευτεί 
θάμνοι και δέντρα, καθώς και χώροι που δεν βρίσκονται κοντά σε κτίρια αλλά χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. 
 Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των διαμορφωμένων χώρων και των εργασιών που απαιτούνται να γίνουν με την παρούσα 
παροχή υπηρεσίας: 

 
Μεταβατικό  κτ ίριο :  4 ,16  στρέμματα  χλοοτάπητα,  32  δένδρα (δεντροστοιχ ί ες ) ,  150 θάμνοι ,  126 ψηλοί  θάμνοι  
μπορντούρας ,  μπορντούρες  συνολικά:  255 m  
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Χλοοτάπητας:  
i.   άρδευση αυτοματοποιημένη 

 Δέντρα και θάμνοι:  
i. άρδευση με επίγειο σύστημα αυτοματοποιημένο: 32 δέντρα  

 
 ιβλιοθήκη:   7 ,61  στρέμματα  χλοοτάπητα,  140 δένδρα και  90  θάμνοι  
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Χλοοτάπητας:  
i. άρδευση αυτοματοποιημένη 
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στις άκρες με  χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού 
iii. καταπολέμηση ασθενειών 
iv. λίπανση 

 Δέντρα και θάμνοι:  
i.   άρδευση με επίγειο σύστημα αυτοματοποιημένο σε όσα φυτά είναι εκτός χλοοτάπητα 
ii.  κλάδεμα διαμόρφωσης σε όσα δέντρα κριθεί από την επίβλεψη ότι θα χρειαστούν καθάρισμα χαμηλά 
iii. Καταπολέμηση ασθενειών 
iv. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης: 30 φυτά τουλάχιστον 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό στις πλάκες: 1 στρέμμα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
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Ιατρική Σχολή και Συνεδριακό κέντρο: 7,7 στρέμματα χλοοτάπητα, 210 δένδρα, 500 θάμνοι, 40 θάμνοι μπορντούρας. Εργασίες που 
προκύπτουν:  

 Χλοοτάπητας:  
i. άρδευση αυτοματοποιημένη 
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στις άκρες με  χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 
iii. καταπολέμηση ασθενειών  
iv. λίπανση 

 Δέντρα και θάμνοι: 
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο: 136 δέντρα και 322 θάμνοι 
ii. καταπολέμηση ασθενειών σε όλα 
iii. κλάδεμα:  40 θάμνοι και διαμόρφωσης σε όσα δέντρα κριθεί από την επίβλεψη ότι θα χρειαστούν καθάρισμα χαμηλά 

 Κούρεμα των ζιζανίων με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό σε παρτέρια με θάμνους, σε μη φυτεμένα παρτέρια και στη νησίδα του 
parking: επιφάνεια 1,75 στρέμματα  

 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης: 80 φυτά τουλάχιστον 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Κυκλικός κόμβος και χώρος εισόδου: 3,3 στρέμματα χλοοτάπητα, 10 δέντρα και 160 θάμνοι  
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Χλοοτάπητας:  
i. άρδευση αυτοματοποιημένη 
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη  μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στις άκρες με  χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού 
iii. καταπολέμηση ασθενειών 
iv. λίπανση 

 Δέντρα και θάμνοι: 
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης χειροκίνητο 
ii. καταπολέμηση ασθενειών  

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό στα τέσσερα τριγωνικά παρτέρια γύρω απ’ τον κόμβο και στην πύλη: 1,25 στρέμματα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 

Νηπιαγωγείο: 2,5 στρέμματα χλοοτάπητα, 14 θάμνοι και 10  δένδρα. 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Χλοοτάπητας:  
i.   άρδευση αυτοματοποιημένη 
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη  μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στις άκρες και την περίφραξη με  χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 
iii. καταπολέμηση ασθενειών 
iv. λίπανση 

 Δέντρα και θάμνοι: καταπολέμηση ασθενειών 
 

Νησίδες – πεζοδρόμια – δέντρα περιφερειακού δρόμου: 350 θάμνοι στις νησίδες, 3140 πυξάρια μπορντούρα στα πεζοδρόμια και 15 
δέντρα 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Νησίδες: 
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης χειροκίνητο 
ii. καταπολέμηση ασθενειών 
iii. κλάδεμα 100 θάμνων για ορατότητα κι όσων χρειαστεί για διαμόρφωση 
iv. βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,5 στρέμματα 

 Πυξάρια: 
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης χειροκίνητο 
ii. κούρεμα σε όσα έφτασαν στο ύψος σχηματισμού μπορντούρας 
iii. 

 
βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,5 στρέμματα 

 Δέντρα: 
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης χειροκίνητο  
ii. λεκάνες άρδευσης  
iii. καταπολέμηση ασθενειών 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 

Παιδαγωγικό Τμήμα και είσοδος συγκροτήματος από περιμετρικό δρόμο: 1,5 στρέμμα χλοοτάπητα, 15 θάμνοι, 40 m μπορντούρα και 50 
δένδρα. 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Χλοοτάπητας:  
i.   άρδευση αυτοματοποιημένη 0,5 στρέμμα 
ii. άρδευση με παροχές 1 στρέμμα 
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iii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη  μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στις άκρες με  χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού 
iv. καταπολέμηση ασθενειών 
v. λίπανση 

 Δέντρα και θάμνοι:  
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο: 30 δέντρα 
ii. καταπολέμηση ασθενειών 

 Μπορντούρα: κούρεμα  

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 

Σχολή Θετικών Επιστημών: 9,3 στρέμματα χλοοτάπητα, 130 δένδρα, 800 θάμνοι, 60 m μπορντούρα, 150 θαμνώδεις και 200 
αναρριχώμενες τριανταφυλλιές. 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Χλοοτάπητας:  
i.   άρδευση αυτοματοποιημένη  
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη  μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στις άκρες με  χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού 
iii. λίπανση σε 1,5 στρέμμα 

 Δέντρα και θάμνοι:  
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο: 80 δέντρα  
ii. καταπολέμηση ασθενειών: 460 
iii. κλάδεμα σε παλιές διαμορφώσεις 

 Τριανταφυλλιές: κλάδεμα, καταπολέμηση ασθενειών 

 Μπορντούρα: κούρεμα  

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό στους κυβόλιθους: 1 στρέμμα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
 ΄ Φοιτητική εστία: 4 στρέμματα χλοοτάπητα, 170 δένδρα και 55 θάμνοι 
Εργασίες που προκύπτουν:  

1. Χλοοτάπητας:  
i.   άρδευση αυτοματοποιημένη  
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη  μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στις άκρες με  χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού 
iii. λίπανση σε 0,3 στρέμματα 

 Δέντρα και θάμνοι:  
i. καταπολέμηση ασθενειών 
ii. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο: 12 
iii. σχηματισμός λεκανών άρδευσης: 30 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 

Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης και Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.): 3,75 στρέμματα χλοοτάπητα, 350 
δένδρα, 2000 θάμνοι, 215 μέτρα μπορντούρα 
Εργασίες που προκύπτουν: 

 Χλοοτάπητας: 
i. άρδευση αυτοματοποιημένη  

 Δέντρα και θάμνοι:  
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο: 700  
 

Ζαρντινιέρα εισόδου Φοιτητικής Λέσχης: 10 θάμνοι 
 Εργασίες που προκύπτουν: 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,045 στρέμματα 

 Θάμνοι: 
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης χειροκίνητο  
ii. καταπολέμηση ασθενειών 
iii. σχηματισμός λεκανών άρδευσης  

 
Γήπεδο ποδοσφαίρου 
 Εργασίες που προκύπτουν: 

 Άρδευση χλοοτάπητα 
Α2.  Αναλυτική περιγραφή των εργασιών 
 Περιγράφονται οι εργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς κι άλλες που απαιτούνται σε όλους τους χώρους κατά καιρούς 
και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
1. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης: Ο σχηματισμός λεκάνης άρδευσης θα εφαρμοστεί σε δέντρα και θάμνους που βρίσκονται 
μέσα σε παρτέρια με χλοοτάπητα ή όπου αλλού υποδειχθεί.  Περιλαμβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού, 
την εκρίζωση και απομάκρυνση του χλοοτάπητα ή αυτοφυούς βλάστησης.  
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2. Κλάδεμα δέντρων και θάμνων: Ανάλογα με το είδος του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται, θα 
γίνεται το κλάδεμα του φυτού αυστηρά σύμφωνα με την καθοδήγηση του επιβλέποντα γεωπόνου και κατά το χρονικό διάστημα που θα 
υποδειχθεί. Μετά το κλάδεμα τα κομμένα κλαδιά πρέπει να απομακρύνονται άμεσα σε κατάλληλο χώρο που θα υποδειχτεί εντός της 
Παν/πολης. 
3. Διαμόρφωση θάμνων μπορντούρας με χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής όπως 
παραπάνω. 
4. Φυτοπροστασία δέντρων και θάμνων: Η αντιμετώπιση των ασθενειών και εντόμων στα φυτά της Παν/πολης θα γίνεται με τον 
ηπιότερο δυνατό τρόπο (ήπιο χημικό σκεύασμα ή καλλιεργητικά μέσα) και μόνο σε συνεργασία με την Υπηρεσία. O ψεκασμός εφόσον 
χρειαστεί θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του σκευάσματος και του επιβλέποντα με σωστή διαβροχή των φυτών και μόνο μετά από 
υποβολή στην υπηρεσία των προτεινόμενων σκευασμάτων κι έγγραφη έγκρισή τους, χωρίς αυτό όμως να απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
την αποκλειστική ευθύνη ως προς τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν από κακή εφαρμογή. Επίσης με ευθύνη του αναδόχου θα 
λαμβάνονται  όλα τα αναγκαία μέτρα (μάσκες, γάντια, στολές, σήμανση, ανακοινώσεις κ.λ.π.) για την προστασία του εργατικού 
προσωπικού, των φοιτητών αλλά και των ζώων στο χώρο της Παν/πολης. Την εργασία αυτή θα επιβλέπει ο επικεφαλής του αναδόχου. 
5. Κούρεμα χλοοτάπητα: Θα γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συντήρησής του (χρόνος και αριθμός 
κουρεμάτων), με κατάλληλη χλοοκοπτική μηχανή του αναδόχου, σε ύψος που θα υποδεικνύεται κάθε φορά και με προσοχή για να 
αποφευχθούν πιθανές ζημιές στα φυτά και στους εκτοξευτήρες (μπεκ). 
 Κάθε φορά που κουρεύεται το γκαζόν θα καθαρίζονται με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα και όλα τα σημεία στα οποία 
δεν μπορεί να πλησιάσει η χλοοκοπτική μηχανή, όπως κοντά σε θάμνους, γύρω από δέντρα, φρεάτια και στις άκρες του χλοοτάπητα. 
Κατά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μην γίνονται ζημιές στο φλοιό των φυτών που είναι 
φυτεμένα μέσα στο χλοοτάπητα. 
 O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει κάθε ζημιά με ευθύνη και δαπάνη δική του. Υποχρέωση του αναδόχου είναι 
επίσης να απομακρύνει από τους χώρους κοπής τα προϊόντα που προκύπτουν από το κούρεμα υποχρεωτικά την ημέρα κοπής τους.   
6. Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες(αυτοματοποιημένη ή χειροκίνητη): Η εργασία συνίσταται στη λειτουργία του 
συστήματος άρδευσης. Πριν την έναρξη της περιόδου των ποτισμάτων πρέπει να ελέγχεται η λειτουργία όλων των εκτοξευτήρων (pop-
up) δηλαδή ανύψωση κι επαναφορά, καθώς και τα ακροφύσια (ακτίνα και επιφάνεια διαβροχής, γωνία εκτόξευσης του νερού). Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του την καλή και ορθολογική λειτουργία του υπόγειου 
δικτύου άρδευσης και να ρυθμίζει όπου απαιτείται τους εκτοξευτήρες με σκοπό τη σωστή και ομοιόμορφη κατανομή του νερού στους 
χλοοτάπητες. Τυχόν διαρροές νερού σε μπεκ, σωληνώσεις ή φρεάτια άρδευσης πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. 
7. Άρδευση χλοοτάπητα με παροχές: Η άρδευση του χλοοτάπητα σε χώρους που δεν υπάρχει εγκατεστημένο υπόγειο αυτόματο ή 
ημιαυτόματο αρδευτικό δίκτυο θα γίνει με παροχές, σωληνώσεις, εκτοξευτήρες κ.λ.π. του αναδόχου. O αριθμός των ελάχιστων 
αρδεύσεων φαίνεται στον συνημμένο πίνακα εργασιών και η μέση ποσότητα του νερού που θα εφαρμόζεται σε κάθε άρδευση θα είναι 
8 m

3
/στρέμμα χλοοτάπητα. Η άρδευση θα διακόπτεται ή δεν θα εκτελείται όταν επικρατεί άνεμος. Θα προγραμματίζεται ή θα 

πραγματοποιείται κατά τις πρώτες ώρες ή αργά το απόγευμα σε επαναλήψεις που αναφέρονται επίσης στο συνημμένο πίνακα 
συντήρησης του χλοοτάπητα. 
8. Λίπανση του χλοοτάπητα: Περιλαμβάνει την ομοιόμορφη διασπορά λιπάσματος στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια. Το 
λίπασμα θα το προμηθεύει η υπηρεσία. 
9. Φυτοπροστασία του χλοοτάπητα: Σε εγκατεστημένους χλοοτάπητες είναι πιθανή η εμφάνιση προσβολών, κυρίως 
μυκητολογικών λόγω των συχνών αρδεύσεων και των θερμοκρασιών του εδάφους και γι' αυτές πρέπει να γίνονται προληπτικές 
καταπολεμήσεις. Επιπλέον καταπολεμήσεις θα γίνουν για επιθέσεις τρωκτικών ή εφόσον διαπιστωθεί προσβολή από οποιαδήποτε 
ασθένεια ή εχθρό αμέσως με τοπική επέμβαση. Όλες οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού 
με τον επιβλέποντα γεωπόνο της Υπηρεσίας. 
10. Άρδευση με βυτίο: θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου (μόνο το νερό είναι της Υπηρεσίας) χρησιμοποιώντας βυτιοφόρο. O 
αριθμός των αρδεύσεων θα εξαρτηθεί από τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και ενδεικτικά (με βάση στατιστικά 
στοιχεία προηγούμενων ετών) δεν θα είναι μικρότερος από 15 για ένα καλοκαίρι. 
11. Άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης: Η εργασία άρδευσης φυτών με επίγειο σταλακτηφόρο αγωγό συνίσταται στον έλεγχο 
του ποτίσματος και στον προγραμματισμό του ή στο άνοιγμα των βανών όπου δεν υπάρχει προγραμματιστής και στη συντήρηση του 
δικτύου σε οποιαδήποτε κλίση του εδάφους. O αριθμός των αρδεύσεων ενδεικτικά δεν θα είναι μικρότερος από 40 ετησίως. 
12.  οτάνισμα με τα χέρια: Η εργασία αυτή γίνεται για την αφαίρεση από τις φυτεμένες επιφάνειες των πάσης φύσεως αυτοφυών 
ζιζανίων που θα αναπτυχθούν. Η εργασία αυτή θα γίνεται με τα χέρια. Η εργασία θα γίνει όσες φορές το χρόνο κριθεί απαραίτητο από 
την επίβλεψη.  
13.  οτάνισμα με ζιζανιοκτόνο: Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί σε όσα σημεία κρίνεται από την επίβλεψη ασύμφορη η 
αφαίρεση ζιζανίων με το χέρι κι απαιτείται η χρήση εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου έτσι ώστε να μην ζημιωθούν οι ήδη υπάρχουσες 
διαμορφώσεις. Το σκεύασμα θα παρέχεται από την υπηρεσία. 
14. Φυτεύσεις δέντρων και θάμνων: Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το άνοιγμα του λάκκου, τη φύτευση του δέντρου ή θάμνου και 
την υποστύλωσή του, αν απαιτείται. Η προμήθεια των φυτών και των πασσάλων θα γίνεται από την υπηρεσία. 
15. Υποστυλώσεις παλαιών δέντρων: Η στερέωση των πασσάλων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου. 
16. Κοπή των ξερών δέντρων και θάμνων και απομάκρυνσή τους με δαπάνη του αναδόχου. 
17. Καθαρισμός των χώρων πρασίνου από σκουπίδια και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
18. Κυλίνδρισμα χλοοτάπητα 

  
 Ο χρονοπρογραμματισμός των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 
 
Β. ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
 1.  Έκταση Εφαρμογής 
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 Αδιαμόρφωτοι  χαρακτηρίζονται οι περιβάλλοντες των κτιρίων χώροι της Πανεπιστημιούπολης στους οποίους δεν έχει γίνει 
οριστική φύτευση-εγκατάσταση άρδευσης καθώς και οι υπόλοιποι, ελεύθεροι προς δόμηση χώροι. Νότια, ανατολικά και βόρεια 
οριοθετούνται από την υπάρχουσα περίφραξη (συμπεριλαμβανομένων και των αδιαμόρφωτων χώρων και δασυλλίου στα 
προκατασκευασμένα κτίρια), ενώ δυτικά από περιφερειακή οδό Αστεροσκοπείου - Μονής Δουρούτη (συμπεριλαμβανομένου και του 
πρόσθιου πρανούς τμήματος της Μονής) - Παλιά είσοδο χωματερής- περίφραξη βόρεια. Συμπεριλαμβάνεται, η λωρίδα γης εξωτερικά 
της ανατολικής περίφραξης, καθώς και η νησίδα στο αντίστοιχο  τμήμα του δρόμου. Επίσης το οικόπεδο με το θερμοκήπιο στην Πεδινή. 

  
Αναλυτικά στους αδιαμόρφωτους χώρους περιλαμβάνονται: 

 
Αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ εξωτερικής περίφραξης και Μεταβατικού –  ΄  Φοιτ. Εστίας – Αθλητικών εγκαταστάσεων – Πύλης 
εισόδου:  
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 1250 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 2 στρέμματα 

 Άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο: 150 δέντρα 

 Καταπολέμηση ασθενειών: 150 δέντρα 

 Μπορντούρα παράλληλα με το δρόμο παλιάς εισόδου : κούρεμα 125 m 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ Φιλοσοφικής και γηπέδου ποδοσφαίρου: 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 1470 m 

 Καταπολέμηση ασθενειών: 85 δέντρα 

 Άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο: 85 δέντρα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ Ιατρικής,  ιβλιοθήκης και Σχολής θετικών  Επιστημών : 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 1400 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 2,15 στρέμματα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Αθλητικές εγκαταστάσεις (2 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα μπάσκετ) - Γυμναστήριο:  
Εργασίες που προκύπτουν: 

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 1400 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 1 στρέμμα 

 Καταπολέμηση ασθενειών: 11  δέντρα και 110 θάμνοι 

 Άρδευση με επίγειο σύστημα αυτοματοποιημένο: 11 δέντρα και   110 θάμνοι 

 Μπορντούρα: κούρεμα 27 m 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ  ιβλιοθήκης – εισόδου Ιατρικής – Περιοχής Γυμναστηρίου – κόμβου εισόδου:  
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 467m 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ  ιβλιοθήκης – Φοιτητικής Λέσχης:  
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 400 m 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Γήπεδο Ποδοσφαίρου και αδιαμόρφωτος χώρος νότια και ανατολικά: 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 200 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 3 στρέμματα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ Ιατρικής – Μεταβατικού κι αδιαμόρφωτα αίθρια Ιατρικής:  
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Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 1252 m  

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Εξωτερική περίφραξη και νησίδες κεντρικού δρόμου:  
Εργασίες που προκύπτουν: 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 1255 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 4,065 στρέμματα 
 
Παιδαγωγικό  Τμήμα και  αδιαμόρφωτος  χώρος  μεταξύ  συγκροτήματος  και  περιμετρικού  δρόμου από  την  
πλευρά του  λόφου –  δάσους  εθελοντών :  
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 300 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 3 στρέμματα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Πεζόδρομοι  Α΄  Φοιτητικής  Εστίας  –  Φιλοσοφικής  κ ι  αδιαμόρφωτοι  χώροι  αυτών :  
Εργασίες  που προκύπτουν :   

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 946 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,4 στρέμματα 

 Μπορντούρα: κούρεμα 580 m (λιγούστρα και τούγιες) 
 
Περιμετρικός δρόμος: 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες  

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 6142 m 

 Καταπολέμηση ασθενειών Δέντρων Δρυός: 465 δέντρα 

 Καθαρισμός χειμάρρου 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ ΠροΚατ Κτιρίων Ε1-Ε4-ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.- εξωτερικής περίφραξης: 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμος και πεζοδρομίων: 337 m   
 
Αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ Τεχνολογικού Πάρκου - ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.-   εξωτερικής  περίφραξης: 
Εργασίες που προκύπτουν: 

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 
 
Σχολή Θετικών Επιστημών κι αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ αυτών και του περιμετρικού δρόμου:  
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Kαθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 1160 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 2,74 στρέμματα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Α΄ Φοιτητική Εστία κι αδιαμόρφωτος χώρος μεταξύ αυτής και συγκροτήματος Φυσικού Τμήματος:  
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 670 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 2 στρέμματα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
 ’ Φοιτητική εστία: 
Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 1200 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,2 στρέμματα 

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 
 
Φιλοσοφική:  
Εργασίες που προκύπτουν:  
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 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: 840 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 4 στρέμματα 

 Κλάδεμα: 30 θάμνοι 

 Μπορντούρα 527 m: κούρεμα  

 Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων 

Αδιαμόρφωτοι χώροι κάτω από το μοναστήρι: 20000 m
2 

Εργασίες που προκύπτουν:  

 Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδες επιφάνειες 

 Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων: πεζόδρομος μοναστηριού 400 m 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 10 στρέμματα 

  οτάνισμα με ζιζανιοκτόνο: 3 στρέμματα 

 Κλάδεμα και καθαρισμός δέντρων και παλιών θάμνων όπου χρειαστεί 
 
Δασύλλια για καθαρισμό: 

 Δάσος Μοναστηριού 30 στρέμματα 

 Αιμοδοτών 16,5 στρέμματα 

 Φιλοσοφικής 15,75 στρέμματα 

 ΠροΚατ  15 στρέμματα 
 
Θερμοκήπιο στην Πεδινή: 
Εργασίες που προκύπτουν: 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,3 στρέμματα 
 
Δεξαμενή άρδευσης – Δεξαμενή ύδρευσης 
Εργασίες που προκύπτουν: 

  οτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 1 στρέμμα 

 2. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών 

Εργασίες που αναφέρονται παραπάνω αλλά και άλλες πιο ειδικές που δεν φαίνονται στην αναλυτική περιγραφή των χώρων 
περιγράφονται παρακάτω 
1. Κλάδεμα δένδρων (διαμόρφωσης ή ανανέωσης) εντός του οριζομένου χώρου και απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος 
καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας. Το κλάδεμα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα μία φορά κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης και κατά τη χρονική περίοδο που πρέπει να κλαδεύεται κάθε είδος δένδρου. 
 Το κλάδεμα και οι κοπές δένδρων θα γίνει στους χαρακτηρισμένους ως ανωτέρω χώρους και όπου αλλού κρίνει η Υπηρεσία 
απαραίτητο, χωρίς να αλλοιώνεται η φυσική μορφή της Παν/πολης. 
2. Κοπή ξερών δέντρων και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 
3. Κοπή χόρτων, βάτων κι οποιασδήποτε ποώδους βλάστησης με οποιοδήποτε μέσο απαιτείται για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε 
κάθε περίπτωση, τα προϊόντα κοπής θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται. Στις επίπεδες επιφάνειες η εργασία θα γίνει με 
κατάλληλα εφοδιασμένο ελκυστήρα και στα πρανή με επινώτιο βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα. Σημειώνεται ότι κάποιες από τις 
κοπές θα τις κάνουν κτηνοτρόφοι σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο, τις υπόλοιπες περιοχές υποχρεούται να τις καθαρίσει ο 
ανάδοχος.  
 Η πρώτη κοπή θα γίνει τον Μάιο. Η δεύτερη κοπή θα γίνει τον Ιούλιο και η τελευταία τον Οκτώβριο, η οποία και θα συνοδεύεται 
από επιμελές καθάρισμα όλου του χώρου έτσι ώστε να είναι καλή η εικόνα κατά τους χειμερινούς μήνες. Η δεύτερη και τρίτη κοπή 
μπορεί να συμπτυχθεί εφόσον το κρίνει η επίβλεψη ανάλογα με τους χώρους και τις καιρικές συνθήκες.  
 Η κοπή του χόρτου κατά μήκος της περίφραξης συμπεριλαμβάνεται στις απαιτούμενες και θα γίνει με επινώτιο βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό. 
4. Καθαρισμός (με κοπή των χόρτων) δρόμων και πεζοδρομίων όπου αυτό απαιτηθεί και σε ζώνη 1 μέτρου από το πέρας της 
πλακόστρωσης χωρίς τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ώστε οι επιφάνειες αυτές να είναι πάντα καθαρές. 
5. Πλήρης καθαρισμός του διευθετούμενου χειμάρρου βόρεια, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, ήτοι καθαρισμός του πυθμένα και 
των πρανών από σκουπίδια, άχρηστα αντικείμενα, κλαδιά δένδρων, χορτάρια και βάτα από το ύψος του Μεταβατικού κτιρίου μέχρι την 
παλιά είσοδο της χωματερής– νυν χώρο αρχαιολογικών ανασκαφών. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίδεται στο τμήμα της εισόδου του 
νοσοκομείου, δεξιά, αριστερά και κάτω από το γεφυράκι που συνδέει το πανεπιστήμιο με το νοσοκομείο.  
6. Καθαρισμός δάσους: Στο δάσος, δυτικά, που περιλαμβάνεται μεταξύ του περιμετρικού δρόμου της Παν/πολης και του 
δρόμου Αστεροσκοπείου καθώς και στα τεχνητά δασύλλια που βρίσκονται μέσα στην Παν/πολη (αιμοδοτών, φιλοσοφικής, ΠροΚατ) θα 
γίνεται μια φορά το χρόνο, γενικός καθαρισμός από τα ξερά κλαδιά και δένδρα, βάτα, σπάρτα και ό,τι άλλο  άχρηστο αντικείμενο 
βρίσκεται στο χώρο αυτό καθώς και κοπή χόρτου. Ο σκοπός του καθαρισμού είναι και η ανανέωση των δέντρων με αφαίρεση των 
ξερών τμημάτων και φυτών αλλά και η προετοιμασία του χώρου για την καλοκαιρινή περίοδο ούτως ώστε να είναι περιορισμένη η 
ποώδης βλάστηση που εκείνη την περίοδο είναι επικίνδυνη για πυρκαγιά. Ορίζεται ότι ο καθαρισμός της ποώδους βλάστησης 
απαιτείται να γίνει πριν το καλοκαίρι. Η εναπόθεση των προϊόντων καθαρισμού θα γίνει στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
7. Καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων: Η εργασία αυτή περιλαμβάνει: α)Εκρίζωση των ζιζανίων με τσάπα, αφαίρεση με φτυάρι 
του χώματος και φύλλων που έχουν συσσωρευτεί στις άκρες των δρόμων. β)Καθαρισμό πεζοδρομίων και ρείθρων με μηχανικό 
σάρωθρο από χαρτιά, φύλλα κλπ. καθώς και οποιοδήποτε χώρο εμφανιστεί επιβαρυμένος με τα παραπάνω υλικά και δεν μπορεί να 
προβλεφθεί με την παρούσα περιγραφή (π.χ. χώροι στάθμευσης, τμήματα δρόμων με φρεάτια). γ)Απομάκρυνση όλων των προϊόντων 
που προκύπτουν από τις παραπάνω εργασίες και απόθεσή τους σε χώρους που υποδεικνύει η επίβλεψη. 
8. Καθαρισμός των χώρων πρασίνου από σκουπίδια και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
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9.  οτάνισμα με ζιζανιοκτόνο: Θα πραγματοποιηθεί εκεί που θα υποδείξει η επίβλεψη, με παροχή του σκευάσματος από την 
υπηρεσία. 

 
Ο χρονοπρογραμματισμός των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 
3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 Η συντήρηση και λειτουργία αναφέρεται σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη θέση σε λειτουργία, παρακολούθηση και 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου. 
 

Α  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

Η προληπτι κή  συντήρηση του  αρδευτι κού  δι κτύου περιλαμβάνει :   
 
ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
Πριν την έναρξη των ποτισμάτων, θα γίνεται έλεγχος σε όλους τους προγραμματιστές άρδευσης, ρεύματος και μπαταρίας, για 

να διαπιστωθεί ότι λειτουργούν και θα αλλάζονται οι μπαταρίες σε όλους. Οι μπαταρίες θα παρέχονται από την υπηρεσία. Αν κάποιος 
προγραμματιστής δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος θα ενημερώνει άμεσα τον επιβλέποντα ώστε αυτός να φροντίσει έγκαιρα για την   
επισκευή ή αντικατάστασή του. 

Στη συνέχεια, στις αρχές κάθε μήνα, έως και τον Σεπτέμβριο, ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει τα παρακάτω: 
  
Α. Να δοκιμάζει από τον προγραμματιστή (και όχι από τις ηλεκτροβάνες) διαδοχικά όλες τις στάσεις άρδευσης. 
B. Να επισκευάζει άμεσα όλες τις βλάβες στο δίκτυο άρδευσης (ενδεικτικά: ηλεκτροβάνες, εκτοξευτήρες, σωληνώσεις, καλώδια, 
φρεάτια ηλεκτροβανών κ.ά.) 
Γ. Μετά από κάθε επισκευή να γίνεται ξανά δοκιμή στη συγκεκριμένη στάση για να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία της. 
Δ. Να ελέγχει τους εκτοξευτήρες, έναν προς έναν, ως προς την ακτίνα εκτόξευσης του νερού, ώστε να ποτίζονται πλήρως τα 
παρτέρια και όχι άλλοι χώροι που συνορεύουν με τα παρτέρια. 
Ε. Να ελέγχει λεπτομερώς όλες τις επίγειες σωληνώσεις άρδευσης που ποτίζουν δέντρα και θάμνους με σταλάκτες, να επισκευάζει 
τις βλάβες και, όπου χρειάζεται, να ρυθμίζει τη ροή στους σταλάκτες ή να τους αντικαθιστά. 
 Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο. 

Η λειτουργία του αρδευτικού συστήματος (έναρξη-παύση ποτισμάτων, χρονοπρογραμματισμός κτλ.) θα πραγματοποιείται από 
τον ανάδοχο με τις υποδείξεις του επιβλέποντα. 
 

Ακολουθεί πίνακας με όλους τους προγραμματιστές άρδευσης, ρεύματος και μπαταρίας, όπως είναι κατανεμημένοι στους δύο 
κλάδους του πρωτεύοντος αρδευτικού συστήματος, νότιο και βόρειο. 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ  

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 

1 Θετικών επιστημών 1ος: Είσοδος Φυσικού Hunter ICC 

2 Θετικών επιστημών 2ος: Διάζωμα κυλικείου Ηunter ICC 

3 Θετικών επιστημών 3ος: Είσοδος Μαθηματικού Hunter ICC 

4 Θετικών επιστημών 4ος: Υπόγειο Πληροφορικής ORBIT 

5 Θετικών επιστημών 5ος: Θυρωρείο μαθηματικού Hunter ICC 

6 Ιατρική 1ος: Επάνω πλευρά IRRITROL 

7 Ιατρική 2ος: Κάτω πλευρά IRRITROL 

8 Ιατρική 3ος: Πάρκινγκ Α Ιατρικής Rain Bird (μπαταρίας) 

9 Συνεδριακό 1ος: Κλιματιστικά Hunter ICC 

10 Συνεδριακό 2oς: Απέναντι από είσοδο Rain Bird (μπαταρίας) 

11 Συνεδριακό 3ος: Απέναντι από είσοδο Rain Bird (μπαταρίας) 

12 Συνεδριακό 4ος: Αίθριο ORBIT 

13 Μεταβατικό 1 Hunter ICC 

14 ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. 1 Hunter ICC 

15 Εστίες 1ος: Κάτω από σπίτι φύλακα Hunter ICC 

16 Εστίες 2ος: Είσοδος Εστιών Hunter ICC 

  ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ  

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 

17 Παιδαγωγικό 1 ORBIT 

18 Παιδαγωγικό 2 Galcon (μπαταρίας) 
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19 Νηπιαγωγείο 1 ORBIT 

20  ιβλιοθήκη 1ος:  όρεια πλευρά - Έξω από κυλικείο Hunter ICC 

21  ιβλιοθήκη 2ος: Κλιματιστικές μονάδες Hunter ICC 

22  ιβλιοθήκη 3ος: Θεατράκι ORBIT 

23  ιβλιοθήκη 4ος:  Νησίδα Rain Bird (μπαταρίας) 

24 Κόμβος 1 Rain Bird (μπαταρίας) 

25 Aπέναντι από κόμβο 1 Galcon (μπαταρίας) 

26 Γήπεδο 1 Hunter ICC 

27 Πύλη 1 Hunter ICC 

28 Γυμναστήριο 3 Galcon (μπαταρίας) 

29 Λούτσα 1 Galcon (μπαταρίας) 

 
Κάθε μήνα και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου λειτουργίας του αρδευτικού συστήματος θα συμπληρώνεται πίνακας 

καταγραφής των στοιχείων ελέγχου και θα παραδίδεται στον  επιβλέποντα. Ο πίνακας αυτός θα έχει την εξής μορφή: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

Α/Α 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 
  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΛΑ ΩΝ.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 

 
Αν παρουσιαστεί διακοπή λειτουργίας του αρδευτικού συστήματος ή οποιαδήποτε βλάβη (σε σωληνώσεις υπόγειες ή 

επίγειες, σε εκτοξευτήρες, σε φρεάτια, σε ηλεκτροβάνες, σε προγραμματιστές κλπ.), ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον 
επιβλέποντα και να πραγματοποιεί την αντίστοιχη αποκατάσταση της βλάβης. Τα εξαρτήματα και σωληνώσεις θα παρέχονται από την 
Υπηρεσία.  

Η επισκευή, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για τη σύνδεση και τη δοκιμή λειτουργίας τους, περιλαμβάνεται στο τίμημα 
του αναδόχου. 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει αυτό.  
Ο ανάδοχος θα τηρεί ένα ειδικό βιβλίο για την καταγραφή των βλαβών, όπου για κάθε βλάβη θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

εξής  στοιχεία: 
 

α/α Θέση 
βλάβ
ης 

Ημερομηνία 
διαπίστωσης 

Ημερομηνία 
αποκ/σης 

Υλικά που 
χρησιμοπ. 

Δοκιμή 
(ναι/όχι) 

παρατηρήσεις Ονοματ/μο 
εργάτη 

υπογραφή 

 
 

        

 
 Μετά από κάθε εργασία στην οποία έγινε αντικατάσταση υλικών, ο ανάδοχος παραδίδει τα αντικατασταθέντα υλικά ή τα 
απομακρύνει από το Πανεπιστήμιο, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα, με δικές του δαπάνες. Αν κατά τους χειρισμούς της 
επιδιόρθωσης βλάβης του αρδευτικού συστήματος προκύψει βλάβη λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου (μη συμμόρφωση με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και των προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας των εξαρτημάτων), αυτός υποχρεούται 
να αντικαταστήσει την προξενηθείσα βλάβη με δική του δαπάνη σε ανταλλακτικά και εργασία. 
 
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 Το μόνιμο προσωπικό του αναδόχου για τη συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος του Παν/μίου 
θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από: 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

 ο ίδιος ο ανάδοχος ή αντικαταστάτης του, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, υπεύθυνος για 
τη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος & επίβλεψη της χρήσης χημικών σκευασμάτων, με σχετική επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 3 ετών.  

ΕΡΓΑΤΕΣ: 

 ένας (1) δενδροανθοκηπουρός, χωρίς πτυχίο γεωργικής σχολής, για 12 μήνες, με πενθήμερο ωράριο 07:00-15:00 

 δύο (2) δενδροανθοκηπουροί, χωρίς πτυχίο γεωργικής σχολής, για 9 μήνες (Μάρτιο-Νοέμβριο), με πενθήμερο ωράριο 07:00-
15:00 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα το προσωπικό να παίρνει ρεπό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εάν 
παραστεί ανάγκη απασχόλησης κατά το Σαββατοκύριακο. Αυτό όμως θα πρέπει να ρυθμίζεται με τρόπο που δεν θα δημιουργεί κενό 
στην καθημερινή παρουσία του προσωπικού. Για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη συντήρηση του, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συνάψει, με την υπογραφή της σύμβασης του έργου, συμφωνητικό με τους ανωτέρω αναφερόμενους εργάτες. Πριν 
υπογραφεί το ως άνω συμφωνητικό, ο ανάδοχος θα ενημερώσει και λάβει έγκριση από τον επιβλέποντα.  

Όπου στα παραπάνω αναφέρεται σχετική επαγγελματική εμπειρία, αυτή θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα.  
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5. ΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
 Ο ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού που κρίνεται  από την επίβλεψη 
ανεπαρκές σε τεχνική κατάρτιση ή δείχνει αμέλεια ως προς τα καθήκοντά του, ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μη επαναπροσλάβει 
τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβλέποντος. 
 Το δικαίωμα του επιβλέποντος ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο της πλήρους ευθύνης του ως προς την ποιοτική και 
ποσοτική επάρκεια του προσωπικού του. 
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί την αντικατάσταση κάποιου από το προσωπικό του υποχρεούται μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα να υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό. Ο αντικαταστάτης θα έχει τα αναγκαία προσόντα που αναφέρονται στην 
παρούσα και η αλλαγή θα γίνεται κατόπιν σχετικής έγκρισης. 
 
6. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει, κατά τη χρονική διάρκεια που υλοποιεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τα παρακάτω 
μηχανήματα: 

 2 γεωργικούς ελκυστήρες, 1 με ισχύ 20 Hp και 1 με ισχύ 80 Hp, με παρελκόμενα χορτοκοπτικά 

 1 αγροτικό αυτοκίνητο 

 1 μικρό ελκυστήρα με εξάρτηση χλοοκοπτικής μηχανής (για το κούρεμα του  γκαζόν) 

 1 βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή 

 2 επινώτια βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα πεζού χειριστή 

 1 αλυσοπρίονο 

 1 ψαλίδι μπορντούρας 

 1 βυτίο για τη μεταφορά νερού για πότισμα 

 1 ψεκαστικό μηχάνημα 
 Οι χειριστές των παραπάνω μπορεί να είναι οποιοιδήποτε από το προσωπικό του αναδόχου, με τις νόμιμες άδειες. 
 Επιπλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να θέση στη διάθεση του Πανεπιστημίου: 

 1 σκαπτικό μηχάνημα για 10 εργάσιμες ημέρες (τσάπα) 

 1 φορτηγό για μεταφορά των κλαδιών, για 5 εργάσιμες μέρες 

 1 όχημα γερανός – παπαγαλάκι για κλαδιά, για 5 εργάσιμες μέρες 

 1 όχημα σάρωθρο (σκούπα) δρόμων, για 10 εργάσιμες μέρες 
 Οι χειριστές των επιπρόσθετων αυτών μηχανημάτων θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική άδεια χειρισμού. 
Απαγορεύεται να γίνει ο χειρισμός των συγκεκριμένων μηχανημάτων από το προσωπικό του αναδόχου που προορίζεται για την 
υπόλοιπη παροχή υπηρεσίας. 
 Η δαπάνη για τους χειριστές, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, αναλώσιμα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν για τη 
λειτουργία όλων των παραπάνω μηχανημάτων θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Τέλος το προσωπικό του αναδόχου θα εξοπλισθεί με δαπάνη του αναδόχου με τα απαραίτητα μέσα (μικροεργαλεία, γάντια, 
μάσκες κτλ.) που θα απαιτηθούν για να φέρει εις πέρας το έργο που προκύπτει από την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 
 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την 
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική 
μελέτη ( μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) όταν απαιτείται και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
 Ειδικά μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες για τον ορισμό του Τεχνικού 
Ασφάλειας (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96) και να ενημερωθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 
άμεσα τα αντίστοιχα στοιχεία ορισμού Τεχνικού Ασφάλειας. Η αμοιβή του Τεχνικού Ασφάλειας επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
 Κάθε εργαζόμενος του αναδόχου πρέπει να εκτελεί εργασίες που επιτρέπονται από την ειδικότητά και την εμπειρία του, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
 Για οποιαδήποτε εργασία στα πλαίσια του αναληφθέντος έργου που μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας εξοπλισμού 
ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια της 
εργασίας (ειδοποίηση των χρηστών, σήμανση χώρων κ.τ.λ.). 
 
8. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 Ο ανάδοχος θα τηρεί και θα ενημερώνει καθημερινά ημερολόγιο εργασιών. Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται τα ονόματα 
των ατόμων που εργάστηκαν, η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης τους (με υπογραφή) και οι εργασίες που έγιναν εκείνη την ημέρα,  
αναλυτικά. 

Το ημερολόγιο φυλάσσεται με ευθύνη του αναδόχου και θεωρείται από τον επιβλέποντα. Υπάρχει η δυνατότητα τήρησης 
ημερολογίου σε ψηφιακή μορφή κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα. 
 
9.   ΛΑ ΕΣ – ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΠΟΙΝΕΣ. 
 Οποιαδήποτε ποινική ρήτρα επιβληθεί στον ανάδοχο παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή του αναδόχου, μετά την 
διαπιστωθείσα βλάβη ή χρονική καθυστέρηση από υπαιτιότητά του. 
 
 ΛΑ Η ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 Σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τη: 

 λειτουργία, 

 αποκατάσταση βλαβών, 

 προληπτική συντήρηση, 
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 αυτός υποχρεούται να αποκαταστήσει την προξενηθείσα βλάβη με δική του δαπάνη σε ανταλλακτικά και εργασία. Επιπλέον για κάθε 
μέρα μέχρι την αποκατάσταση της ως άνω βλάβης, επιβάλλεται από τον εργοδότη ποινική ρήτρα 150 € ημερησίως. 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
           Για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην έναρξη – παύση των εγκαταστάσεων που λειτουργεί ο ανάδοχος σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο χρονοπρογραμματισμό, επιβάλλεται από τον εργοδότη ποινική ρήτρα 150 €. Ορίζεται ότι το σύστημα άρδευσης θα 
πρέπει να είναι έτοιμο προς λειτουργία στις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΑ ΗΣ. 
 Για κάθε μέρα που ο ανάδοχος καθυστερεί πέραν του εύλογου χρόνου αποκατάστασης βλάβης (λαμβάνοντας υπόψη ένα 
εύλογο χρονικό περιθώριο για την παράδοση, κ.λ.π. των απαιτουμένων υλικών καθώς και για την τοποθέτησή τους) επιβάλλεται από 
τον εργοδότη ποινική ρήτρα ίση με 150 € ημερησίως. 
 Η ποινική ρήτρα έχει την έννοια της ποινής και μόνον και παράλληλα ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να διατάζει αμέσως και κατά 
την κρίση του την αποκατάσταση της βλάβης με άλλο τρόπο. 
 
10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙ ΟΛΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΑ ΩΝ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 
 Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ανάδοχος έχει τη γνώμη ότι δόθηκε εντολή από τον εργοδότη ή τον επιβλέποντα για 
κάποια εργασία που κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή τη λειτουργία εγκαταστάσεων ή την προληπτική συντήρηση και 
έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να 
υποβάλει με έγγραφο στον εργοδότη τις αντιρρήσεις του. 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   

(((γγγ)))  
 

(((δδδ    )))  

 

(((εεε)))  
(((ααα    )))  Για τη συντήρηση   Πρασίνου και συντήρηση – λειτουργία αρδευτικού 

δικτύου της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων (((βββ    )))  

      α/α  YΠΟΧΡ/ΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ 
ΥΠΟΨΗ
ΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ 

1. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και συντήρησης - λειτουργίας 
αρδευτικού δικτύου της Παν/πολης Ιωαννίνων θα είναι σύμφωνα με τους 
όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη. 

 
 

ΝΑΙ 

  

2. Ο  ανάδοχος  έχει  μελετήσει  και  συμφωνεί  ανεπιφύλακτα  με  τα  όσα 

περιγράφονται στο τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων. 

 
ΝΑΙ 

  

3. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο προσωπικό για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν 
έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο. 
 

 
ΝΑΙ 

  

4. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ 
μέρους οιουδήποτε εργαζομένου του αναδόχου και η υποχρέωσή του 
εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου. 

 
ΝΑΙΙ 

  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται την πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας έναντι του προσωπικού του, δηλ. ασφάλιση του προσωπικού του 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από 
την οικεία Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (όπως κάθε φορά ισχύει) ή τις σχετικές διαιτητικές 
αποφάσεις,  τήρηση  νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, καταβολή των 
νόμιμων αυξήσεων και των επιδομάτων, αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση, 
αμοιβή για απασχόληση σε αργίες,  όροι υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων κ.λπ. χωρίς καμία απολύτως ευθύνη του Πανεπιστημίου. Το 
Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή 
τρίτων. 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταμείων, 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και με τα Δώρα Χριστουγέννων, 
Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς ως 
εργοδότης.  

 
 

ΝΑΙ 

  

7. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν 

άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

 
8. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με την εξόφληση κάθε εργαζομένου, να χορηγεί 
απόδειξη του ποσού που καταβλήθηκε. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να ζητά 
εξοφλητικές αποδείξεις του μισθού των εργαζομένων. 

 
ΝΑΙ 

  

9. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από 
την Επιθεώρηση Εργασίας που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο 
εργασίας κάθε εργαζόμενου. 

ΝΑΙ   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   

(((γγγ)))  
 

(((δδδ    )))  

 

(((εεε)))  
(((ααα    )))  Για τη συντήρηση   Πρασίνου και συντήρηση – λειτουργία αρδευτικού 

δικτύου της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων (((βββ  

     α/α  YΠΟΧΡ/ΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ 
ΥΠΟΨΗ
ΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ 

10. Το προσωπικό του αναδόχου θα υπογράφει σε καταστάσεις παρουσίας κατά την 
προσέλευση και αποχώρησή του, οι οποίες θα τηρούνται στην αρμόδια 
Υπηρεσία. 

 
ΝΑΙ 

  

11. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 
για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του. 

 
 

ΝΑΙ 

  

12. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσιών, η οποία βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

13. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωμάτων του 

αναδόχου που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί. 

ΝΑΙ   
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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 
Για τη Συντήρηση Πρασίνου και Συντήρηση 
– Λειτουργία αρδευτικού δικτύου της 
Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων  

 
Προϋπολογισμός 

(€) 
 

(58.000,00€ 
 χωρίς ΦΠΑ) 

 

 
Προσφορά 

(€) 

 
Φ.Π.Α 23% 
 

13.340,00€ 
 

 

Συνολική τιμή 
με Φ.Π.Α. 
 

71.340,00€ 
 

 

 
Προσοχή : Οι προσφερόμενες τιμές να είναι με δύο δεκαδικά ψηφία. 
 

Τόπος …………………………..  
 
         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
 
  …………………………………….  

                                                  (υπογραφή – σφραγίδα)  
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ» 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία  Τράπεζας  ………………………….  Κατάστημα  ………………………….  

(Δ/νση  οδός  -αριθμός  TK  fax  )   …………………………. .  Ημερομηνία  έκδοσης   ………………  ΕΥΡΩ.  

…………………………………  

Προς:  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

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

  Έχουμε  την  τ ιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητι κής  επιστολής  ανέκκλητα  
και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  δι ζήσεως  μέχρι  του   ποσού  των  
………………………………….  (ολογράφω ς )  ΕΥΡΩ,  (…………………€)  υπέρ  της  εταιρείας  
……………………………………….………………………………………….  Δ\νση  ………………………………………………………….    δια   τη  
συμμετοχή   της   εις   το   διενεργούμενο   διαγωνισμό   της  

………………………………………………για   την   ανάδειξη  ……………………………………. . .   σύμφωνα  με  την   υπ.   αρ.   …../2 016 
Διακήρυξή  σας .  

 
  Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τ ι ς  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω  διαγωνισμό  απορρέουσες  

υποχρεώσει ς  της  εν  λόγω  εταιρείας  καθ’  όλο  τον  χρόνο  ισχύος  της .  
 

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

 
  Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  

χαρτοσήμου.  
 

  Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας  με  

την  προϋπόθεση  ότι  το  σχετ ι κό  αίτημα  σας  θα  μας  υποβληθεί  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της .  
 

  Η  παρούσα  ισχύει  μέχρι  και  την  …………………………………………  
 

 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΡΑΠΕΖΑ)  
 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται 
στη Διακήρυξη). 

 

 

 εβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  ΝΠΔΔ,  
συνυπολογί ζοντας  και  το  ποσό  της  παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων  που  έχει  καθορισθε ί  
από  το  Υπουργείο  Οικονομικών  για  την  Τράπεζά  μας .-  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )  
      Ημερομηνία έκδοσης   ………………      
      ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς 
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..…………………….  στο 
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………………………………………………………………………………….. 
Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για 
τη παροχή υπηρεσίας ……………………………………(Δ/ξη Aριθμ. Πρωτ. …………./2016) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο 
ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
 
-  εβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας.- 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ» 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
      Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
  

Στα Ιωάννινα σήμερα την   …………. 2016 μεταξύ: 
Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), με 
ΑΦΜ …………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ……………………………………………………….., και 
αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία …………………………., με ΑΦΜ ………………………της ΔΟΥ ……………………, (στο εξής καλούμενη 
«Ανάδοχος»), που εδρεύει στο ……………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
……………………………………….., με ΑΔΤ ……………………., ΑΤ ………………………………., βάσει της αριθμ. …………..……. απόφασης του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα εξής: 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και ισχύς της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης  από μέρους του αναδόχου 
η παροχή υπηρεσιών  «Για τη συντήρηση πρασίνου και συντήρηση - λειτουργία αρδευτικού δικτύου  της Πανεπιστημιούπολης  
Ιωαννίνων».  
Η σύμβαση ισχύει από …./…./2016 έως …../……/…….. 
Η εν λόγω εργασία θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσης σύμβασης, καθώς και των επισυναπτόμενων σ’ αυτή εγγράφων, 
που τη διέπουν, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 
Άρθρο 2: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

1. Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ………….…………. ΕΥΡΩ (…..€) 
χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ή …………………. ΕΥΡΩ ( ….€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

2. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιος με την παράδοση, με έκδοση χρηματικού 
εντάλματος στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητα, μετά τη 
σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή.  

3. Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 

4. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. 

5. Η παροχή υπηρεσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις  του  ……………………………………. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Η συγκεκριμένη 
δαπάνη βαρύνεται με κρατήσεις 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού  
 
Άρθρο 3: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 
1.  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει  την παροχή υπηρεσιών «Για τη συντήρηση πρασίνου και συντήρηση - λειτουργία 
αρδευτικού δικτύου  της Πανεπιστημιούπολης  Ιωαννίνων» και με τους όρους που περιγράφονται στην διακήρυξη και εντός έτους (1) 
από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 
2.Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι την ολοκλήρωση της παροχή υπηρεσίας. 
3.Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση υλοποίησης των εργασιών από τον Ανάδοχο, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που 
προβλέπονται από το Π.Δ.118/2007.  
4.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την 
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική 
μελέτη ( μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) όταν απαιτείται και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
5. Ειδικά μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες για τον ορισμό του Τεχνικού 
Ασφάλειας (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96) και να ενημερωθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 
άμεσα τα αντίστοιχα στοιχεία ορισμού Τεχνικού Ασφάλειας. Η αμοιβή του Τεχνικού Ασφάλειας επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
6. Κάθε εργαζόμενος του αναδόχου πρέπει να εκτελεί εργασίες που επιτρέπονται από την ειδικότητά και την εμπειρία του, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
7.Για οποιαδήποτε εργασία στα πλαίσια του αναληφθέντος έργου που μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας εξοπλισμού ή να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας 
(ειδοποίηση των χρηστών, σήμανση χώρων κ.τ.λ.). 
 
Άρθρο 4:  Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 
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Ο ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις της έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής της, που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα. 
 
Άρθρο 5:  Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 
1. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου της ανατιθέμενης με την παρούσα παροχή υπηρεσίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
και την αποπληρωμή του Αναδόχου και την εν γένει διευθέτηση και εκπλήρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη των όρων της παρούσης, 
λύεται η παρούσα σύμβαση. 
2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και εφόσον 
ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 
3. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο 
εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν 
τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τη διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση. Για  
τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34  παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ.118/2007 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
4. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον 
Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή σε ανώτερη βία. 
 
Άρθρο 6: Τροποποίηση της Σύμβασης 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων 
της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 
 
Άρθρο 7: Διέποντα έγγραφα 
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην 
παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους 
όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

1. Η Διακήρυξη αριθμ. ……………. . 
2. Η από ………………. προσφορά του αναδόχου. 

 
Άρθρο 8: Λοιποί όροι 
2. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται την ανωτέρω ανάθεση και όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση, καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και 
με τα οποία συμφωνεί. 
3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2286/95 και του ΠΔ 118/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
τους. 
4. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι θεωρούν ουσιώδεις και αποδέχονται  όλους τους 
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα,  θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 
5. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. …………………........... εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας ..............................................., ποσού …………………………..ΕΥΡΩ (…………………… € ). 
 
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν 
από τους συμβαλλόμενους, από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 


