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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΥ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/6/2018
ΕΩΣ ΚΑΙ 31/05/2021
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
Τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης και τις διατάξεις του κατωτέρω νοµικού
πλαισίου, όπως αυτές ισχύουν:
1. Το Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»,
2. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση ων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων»,
3. Το Π.Δ 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Α΄ 31),
4. Το Π.Δ 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν
γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως
και εκτελέσεως εργασιών» (ΦΕΚ Α' 212),
5. Το ΠΔ 34/95 (ΦΕΚ Α΄ 30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών
µισθώσεων »,
6. Το άρθρο 13 του Ν. 4242
7. /2014 (ΦΕΚ Α΄ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»,
8. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»,
9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85/2001), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες», όπως εν προκειµένω εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 68 του Ν.4270/2014.
10. Το Π.Δ 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 204/1974) ,
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11. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις»,
12. Τα άρθρα 26 και 27 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79) Νέος Οικοδοµικός
Κανονισµός σχετικά µε τις ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε
αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων.
13. Την υπ΄αρ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 απόφαση ( ΦΕΚ 2718/Β/8.10 2012 ) «Υγειονοµικοί
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και
άλλες διατάξεις»,
14. Τo N. 3861/2010(ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα Διαύγεια”»,
15. Την υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου µε θέµα «Διορισµός Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου» (ΑΔΑ:
Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ, ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ),
16. Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα «Διορισµός
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σύµφωνα µε το Ν.4009/2011 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει»,
17. Την υπ’ αριθ. 11/10.09.2014 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου µε θέµα «Ορισµός Αναπληρωτών Πρύτανη, µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισµός σειράς
αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου» (ΦΕΚ
2458/Β/16.09.2014),
18. Την Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε αριθµό
94(επαναληπτική)/02.03.2018 (θέµα 3.5) για τη σκοπιµότητα της εν λόγω
δαπάνης.
19. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε αριθµ. 193 ΑΠ: 1841/26.03.2018
(ΑΔΑ: 6ΦΧΑ469Β7Λ-13Δ) ποσού 3.500€.
20.

Το µε αριθµ. 57736/Β2/12-04-2018, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε το οποίο παρέχεται η έγκριση για την ανάληψη
υποχρέωσης συνολικού ποσού 14.500,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)
για τα έτη 2019, 2020 και 2021, σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0813α
«Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων» του προϋπολογισµού εξόδων
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ως εξής:
Για το έτος 2019 ποσό 6.000,00€, για το έτος 2020 ποσό 6.000,00€, για το έτος
2021 ποσό 2.500€.
21. Την Απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε Αρ.
34/25.04.2018 και θέµα 9.22 « Προκήρυξη Δηµόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισµού
και Έγκριση του τεύχους διακήρυξης για την µίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για
την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Σάµου
για το χρονικό διάστηµα από
01/06/2018 έως 31/05/2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
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Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979
και του ως άνω νομικού πλαισίου, όπως αυτό ισχύει σήμερα, για τη
μίσθωση ακινήτου στο Καρλόβασι Σάμου, κατάλληλου για την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών

του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και

Επικοινωνιακών Συστηµάτων Σάµου (εργαστήριο ροµποτικής) για το χρονικό
διάστηµα από 01/06/2018 έως 31/05/2021, µε δυνατότητα παράτασης για 3 έτη
ακόµα.
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, µε νόµιµους τίτλους πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας και νοµής
των προσφερόµενων ακινήτων ή συνιδιοκτήτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από
όλους τους συγκυρίους και εφόσον η εξουσιοδότηση αυτή, καλύπτει την
εκπροσώπηση και συµµετοχή τους στο διαγωνισµό µε τις δεσµεύσεις της
παρούσας διακήρυξης.
2. Όλοι οι όροι της διακήρυξης καθορίζονται ως ουσιώδεις, τυχόν παραβίαση
οποιουδήποτε από αυτούς συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφοράς και την
απόρριψή της.
3. Το κείµενο της διακήρυξης υπερισχύει έναντι κάθε άλλου κειµένου σχετικού
µε τον διαγωνισµό.
4. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή από κάθε διαγωνιζόµενο όλων των όρων της
διακήρυξης.
5. Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ µισθωτή και εκµισθωτή που τυχόν
προκύψει από την εκτέλεση ή την ερµηνεία της µισθωτικής σύµβασης, που θα
υπογραφεί σε εκτέλεση της κατακυρωτικής απόφασης του παρόντος
διαγωνισµού, εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, αρµόδια δε τα δικαστήρια
της Μυτιλήνης, όπου εδρεύει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
ΙΙ. ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΙΣΘΙΟΥ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να είναι κατάλληλο για την κάλυψη των
στεγαστικών

αναγκών

του

Τµήµατος

Μηχανικών

Πληροφοριακών

και

Επικοινωνιακών Συστηµάτων Σάµου (εργαστήριο ροµποτικής).
Η καταλληλότητα του προσφερόµενου ακινήτου θα κριθεί από την Επιτροπή
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του διαγωνισµού (στο εξής: «Επιτροπή») του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (στο εξής
και: «Πανεπιστήµιο»).
2. Το προσφερόµενο ακίνητο για τη στέγαση των αναγκών του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Σάμου
(εργαστήριο ρομποτικής) µπορεί να αποτελείται από ένα ενιαίο κτίριο ή
τμήμα κτηρίου συνολικού µικτού εµβαδού τουλάχιστον 120 τ.µ. To κτίριο να
είναι σε µικρή απόσταση (το µέγιστο 300 µέτρα) από το μισθωμένο ακίνητο
Λυμπέρη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, όπου είναι ο κεντρικός επικοινωνιακός
και δικτυακός κόµβος του Πανεπιστηµίου στο Καρλόβασι Σάµου.
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:
2α΄ Να διαθέτει συνολικό µικτό εµβαδόν τουλάχιστον 120 τ.µ.
2β΄ Για γραφεία µελών ΔΕΠ και γραφεία διοικητικού προσωπικού, να διαθέτει,
δυνητικώς και κατ’ ελάχιστον, τους εξής επιµέρους χώρους:
i) Τουλάχιστον 2 διακριτούς χώρους για γραφεία µελών ΔΕΠ και διοικητικού
προσωπικού, επιφάνειας από 12 τ.µ. έως 25 τ.µ., µε συνολική καθαρή επιφάνεια
από 40 τ.µ. τουλάχιστον µε τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής.
ii) Βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, χώρους Η/Μ διαφόρων διαστάσεων, χώρος
εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων, συνολικής καθαρής επιφάνειας από 60 τ.µ.
τουλάχιστον.
2γ΄ Να διαθέτει αύλειο χώρο.
2δ΄ Να διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές ώστε να εξασφαλίζει την πρόσβαση
και την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2ε΄ Να διαθέτει σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, µε αυτονοµία τουλάχιστον ανά
όροφο ή κεντρικού κλιµατισµού ( ψύξη – θέρµανση). Θα συνεκτιµηθεί η ύπαρξη
αυτόνοµων κλιµατιστικών µονάδων τύπου split σε κάθε γραφείο.
2στ΄ Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης να συνδέεται µε το τοπικό δίκτυο της
πόλης.
2η’ Να έχει την απαιτούµενη στατική επάρκεια για τις παραπάνω λειτουργίες.
2θ’ Να τηρείται ο Κανονισµός Παθητικής Πυροπροστασίας, να έχουν ληφθεί
µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και να υπάρχει Πιστοποιητικό
Πυρασφάλειας που να ισχύει.
2ι’ Να διαθέτει το απαραίτητο πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
2ια’

Να διαθέτει το απαραίτητο πιστοποιητικό
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εγκατάστασης εναρµονισµένο µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, µε τις εφαρµογές
τόσο για προστασία από υπερτάσεις όσο και τη θεµελιακή γείωση.
2ιβ’ Σε περίπτωση αποκλίσεως από τις ανωτέρω προδιαγραφές αρµόδια να
αποφασίσει είναι η Επιτροπή του διαγωνισµού.

Β. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
Για τη στέγαση του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων Σάμου
(εργαστήριο ρομποτικής)
Γενικά
1. Ο εκμισθωτής οφείλει με δική του δαπάνη να εκτελέσει τις εργασίες
αφενός της διαρρύθμισης του μισθίου, ώστε να είναι κατάλληλο για τη
χρήση που ζητείται, με τους προσφερόμενους χώρους των 2 γραφείων, του
εργαστηρίου ρομποτικής και κοινόχρηστων χώρων να είναι σε άριστη
κατάσταση και φρεσκοβαμμένοι αφετέρου δε τις εργασίες των
εγκαταστάσεων του μισθίου (ηλεκτρικής, υδραυλικής, αποχέτευσης,
τηλεπικοινωνιακού δικτύου δεδομένων, αερισμού, θέρμανσης, ψύξης ή
κλιματισμού) και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας,
αφού μεριμνήσει για τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης.
Μόνο μετά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα παραλάβει το ακίνητο
και θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο την πληρωμή των δαπανών ύδρευσης,
ηλεκτρικού ρεύματος, δεδομένων και τηλεφώνου, που αναλογούν στους
μισθωμένους χώρους
2. Εφόσον οι µισθωµένοι χώροι βαρύνονται µε κοινόχρηστες δαπάνες, το
Πανεπιστήµιο υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας των κοινοχρήστων µε
βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανοµής κοινοχρήστων δαπανών µε εξαίρεση τις
δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής,
ηλεκτρικής, θέρµανσης-ψύξης, ανελκυστήρων) για τις οποίες βαρύνεται ο
εκµισθωτής του ακινήτου.
3. Ο εκµισθωτής οφείλει µε δική του δαπάνη να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες
εργασίες, ώστε κατά την παράδοση του µισθίου στο Πανεπιστήµιο να υπάρχει η
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό από άτοµα µε ειδικές ανάγκες- ΑΜΕΑ.
4. Ο εκµισθωτής οφείλει µε δική του δαπάνη να κατασκευάσει τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο δεδοµένων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα ορίσει η Υπηρεσία
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστηµίου.
5. Ο εκµισθωτής οφείλει να µεριµνήσει ώστε κατά την παράδοση του κτιρίου στο
Πανεπιστήµιο να µεριµνήσει για την σύνδεση του κτηρίου με καλώδια οπτικής
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ίνας με το κτήριο Λυμπέρη που είναι μισθωμένο από το Πανεπιστήµιο
Αιγαίου.
6. Ο εκµισθωτής οφείλει να προσκοµίσει στην Τεχνική Υπηρεσία του
Πανεπιστήµιου, πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση
οικοδοµικής άδειας, άδεια αλλαγής χρήσης αν η άδεια που υπάρχει προορίζεται
για άλλη χρήση ή επεµβάσεων στο µίσθιο ή πριν από την εκτέλεση επεµβάσεων
στο µίσθιο που δεν χρήζουν οικοδοµικής άδειας τα εξής:
α΄ Αρχιτεκτονική µελέτη για τη διαρρύθµιση των χώρων, προσαρµοσµένη στις
απαιτήσεις του ιδρύµατος.
β΄ Η/Μ µελέτη όλων των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά ισχυρών και ασθενών
ρευµάτων, υδραυλικά, φωτισµού, κλιµατισµού, θέρµανσης),
γ΄ Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Όλες οι ανωτέρω µελέτες θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες του
Πανεπιστηµίου και πρέπει να εγκριθούν από την Κεντρική Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και Κεντρική Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως προς την
λειτουργικότητα του κτιρίου και τη σωστή αντιµετώπιση των Η/Μ
εγκαταστάσεων. Η εφαρµογή τους θα γίνει µε µέριµνα και δαπάνη και ευθύνη
του εκµισθωτή.
7. Ο εκµισθωτής οφείλει πριν τη παράδοση του µισθίου στο Πανεπιστήµιο να
προσκοµίσει:
α΄ Άδεια αλλαγής χρήσης από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο, εφόσον η άδεια
µε την οποία έχει κατασκευασθεί το κτίριο προβλέπει άλλη χρήση, ή άδεια
επεµβάσεων,
β΄ Πρόσφατο πιστοποιητικό πυροσβεστικής υπηρεσίας ως προς τα µέσα
πυρόσβεσης,
γ΄ Τις συνδέσεις µε ΔΕΗ, πάροχο/ους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (εφόσον
υφίστανται) καθώς και µε τις υπηρεσίες του δήµου για αποχέτευση και ύδρευση,
δ. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του µισθίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 14 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Υπουργική
Απόφαση Δ6/Β/οικ.5825/2010 (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010), όπου απαιτείται,
ε΄ Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα, στην περίπτωση που το προς εκµίσθωση
ακίνητο διαθέτει ανελκυστήρα.
στ΄ Πιστοποίηση µέτρησης της γείωσης.
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8. Όλες οι τυχόν απαιτούµενες διαρρυθµίσεις /επεµβάσεις επί του µισθίου θα
εκτελεστούν σύµφωνα µε τις έγγραφες υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών του
Πανεπιστηµίου και πρέπει να τύχουν της έγγραφης έγκρισής τους πριν την
παράδοση του µισθίου.
Τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών στοιχείων
Οι προσφερόµενοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επικαλύψεις δαπέδων
κατάλληλων για την χρήση για την οποία προορίζονται καθώς και ψευδοροφή
για την διέλευση των Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής
προτείνει τη διατήρηση υπαρχόντων κουφωµάτων, επικαλύψεων κλπ. αυτό θα
γίνει µε την σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου. Όλα
τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να εγκριθούν από την Τεχνική
Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου.
Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
1. ΥΔΡΕΥΣΗ: Θα χρησιµοποιηθεί το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης υπό τον όρο ότι
είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργεί ήδη µε πιθανές κάποιες επεκτάσεις –
τροποποιήσεις λόγω του αυξηµένου αριθµού χώρων υγιεινής και των χώρων
παρασκευής ροφηµάτων.
2. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: Τα υπάρχοντα είδη υγιεινής πρέπει να είναι σε αρίστη
κατάσταση και όπου απαιτείται να αντικατασταθούν µε νέα, εκτός κι αν δεν
έχουν χρησιµοποιηθεί. Επίσης θα τοποθετηθούν είδη υγιεινής στις νέες θέσεις
των χώρων υγιεινής, των χώρων υγιεινής ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των
αποδυτηρίων. Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου.
3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Το τυχόν υπάρχον δίκτυο, θα δοκιµαστεί και ελεγχθεί για να
αποφασιστεί αν θα διατηρηθεί ή θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου ή κατά
τµήµατα.
4. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: Αν στο µίσθιο υπάρχει εν λειτουργία παροχή από την
ΔΕΗ, η οποία καλύπτει τις ανάγκες σε φορτία, τότε θα διατηρηθεί. Αλλιώς, θα
χρειαστεί επαύξηση ισχύος το κόστος της οποίας θα βαρύνει τον εκµισθωτή. Στα
«Ισχυρά Ρεύµατα» περιλαµβάνονται οι καλωδιώσεις, το διακοπτικό υλικό, τα
φωτιστικά σώµατα, οι πίνακες, τα πεδία και το UPS.
5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ: Οι παροχές πρέπει να εκκινούν από το Πεδίο – Πίνακα χαµηλής
τάσης µε µεγάλης διατοµής καλώδια και να διανέµουν σε γενικούς πίνακες
ορόφων, αν πρόκειται για ένα κτίριο. Κάθε όροφος πρέπει να διαθέτει τον δικό
του Γενικό Πίνακα και ο οποίος αναλόγως τις ανάγκες και την έκταση του
δικτύου θα διαµοιράζει σε Υποπίνακες. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνονται
σε σχάρες ισχυρών µέσα στις ψευδοροφές, όταν δε εισέρχονται στις αίθουσες θα
οδεύουν σε διµερές κανάλι ισχυρών – ασθενών µε θωρακισµένο χώρισµα
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περιµετρικά των αιθουσών. Οι πρίζες θα είναι χωνευτές στο ίδιο κανάλι ώστε να
υπάρχει ευελιξία όσον αφορά την επιλογή της θέσης τους. Τα φωτιστικά σώµατα
θα είναι τύπου ψευδοροφής χωνευτά µε ανακλαστήρες. Όλα τα ανωτέρω
θεωρούνται εγκαταστάσεις υποδοµής απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του
µισθίου.
6. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: Στα κτίρια για
εκπαιδευτικούς σκοπούς-γραφεία δεν απαιτείται από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία µόνιµη εγκατάσταση πυρόσβεσης µε sprinklers, (εκτός και αν
πρόκειται για κτίρια από 3 ορόφους και άνω) , οπότε τα πυροσβεστικά µέσα θα
είναι πυροσβεστικές φωλιές και φορητοί πυροσβεστήρες. Σε κάθε χώρο πρέπει
να υπάρχουν ανιχνευτής/ές καπνού που θα συνδέονται µε τον Πίνακα
Πυρανίχνευσης (ένας ανά κτίριο). Σε κοινόχρηστους χώρους θα υπάρχουν
χειροκίνητα µπουτόν συναγερµού, φαροσειρήνες, φώτα ασφαλείας (EXIT) καθώς
και φορητοί πυροσβεστήρες. Εξωτερικά των κτιρίων θα τοποθετηθούν
πυροσβεστικές φωλιές. Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Πανεπιστήµιου η δε µελέτη Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης θα
πρέπει να κατατεθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση.
7. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ: Στο κτήριο θα εγκατασταθεί δοµηµένη καλωδίωση
κατηγορίας τουλάχιστο 5 µε καλώδιο UTP 4 συνεστραµµένων ζευγών και διπλές
λήψεις RJ45 (ενδεικτικός αριθµός
πριζών διπλών λήψεων 30), που θα
καταλήγουν στο προαναφερθέν διµερές κανάλι ισχυρών ασθενών, η δε όδευσή
τους στις ψευδοροφές θα γίνεται µέσα σε σχάρα ασθενών, σε απόσταση 30 cm
από αυτή των ισχυρών. Ο αριθµός των απαιτουµένων λήψεων ανά χώρο και οι
θέσεις τους θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία µε την
Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστήµιου. Η όλη
εγκατάσταση εκτός από τα ανωτέρω θα περιλαµβάνει, επίσης, τα racks, τις
οριολωρίδες, τις ρεγκλέτες τερµατισµού, τους τερµατισµούς των καλωδίων στις
λήψεις RJ45 και στις οριολωρίδες ή τις ρεγκλέτες τερµατισµού και τις
απαιτούµενες όπου χρειάζονται οπτικές ίνες τερµατισµένες στους απαραίτητους
κατανεµητές οπτικών ινών (παθητικός εξοπλισµός). Ο ενεργός εξοπλισµός για
τη λειτουργία των δικτύων θα διατεθεί από το Πανεπιστήµιο.
8. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Θα τοποθετηθεί στο ψηλότερο τµήµα του
κτιρίου αλεξικέραυνο ιονισµού, ακτίνας προστασίας 50 µέτρων, µε πολύκλωνο
χάλκινο αγωγό (κάθοδος) που θα καταλήγει σε τρίγωνο γείωσης σε εξωτερικό
χώρο του κτιρίου. Αν πρόκειται για συγκρότηµα κτιρίων θα επιλεγεί για την
τοποθέτηση του αλεξικέραυνου ιονισµού το δώµα του ψηλότερου κτιρίου.
9. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ:
Το Σύστηµα
κεντρικής θέρµανσης θα ελεγχθεί σε σχέση µε την απόδοση και επάρκειά του.
Απαιτείται να υπάρχει δεξαµενή πετρελαίου θέρµανσης, τουλάχιστον 3 κ.µ. για
επάρκεια χειµερινής περιόδου και να υπάρχει αυτονοµία παροχής θέρµανσης,
κατανεµηµένη τουλάχιστον ανά όροφο µε ρυθµίσεις θερµοστατών χώρου και
έλεγχο από ηλεκτροβάνες. Οποιεσδήποτε εργασίες τεχνικές και εξοπλισµός
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απαιτείται για την αναβάθµιση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
θεωρούνται εγκαταστάσεις υποδοµής και είναι στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη.
Αν υπάρχει σύστηµα κλιµατισµού στο κτίριο θα ελεγχθεί σε σχέση µε την
επάρκειά του. Αλλιώς αν πρόκειται για νέα εγκατάσταση προτείνεται ο
κλιµατισµός – αερισµός των κτιρίων µε σύστηµα αέρα- αέρα και αντλίες
θερµότητας VRV, σε συνδυασµό µε µονάδες ανάκτησης θερµότητας VAM. Οι
αντλίες θερµότητας θα τοποθετηθούν στις οροφές των κτιρίων (αυτονοµία ανά
κτίριο) και οι προσαγωγές – επιστροφές αέρα θα γίνονται µε καναλάτες µονάδες
και στόµια ψευδοροφής. Τα µονωµένα κανάλια, οι καναλάτες µονάδες και τα
VAM θα βρίσκονται µέσα στην ψευδοροφή. Τα µονωµένα κανάλια, τα στόµια
κλιµατισµού εξαερισµού και οι συνδέσεις εσωτερικών –εξωτερικών µονάδων
(χαλκοσωλήνες – καλώδια) θεωρούνται εγκαταστάσεις υποδοµής και είναι στην
υποχρέωση του ιδιοκτήτη.

ΙΙΙ. ΤΟΠΟΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
Για το προσφερόµενο ακίνητο
παράγραφο ΙΙ.Α.2 Α.

πρέπει να ισχύουν όσα αναφέρονται στην

ΙV. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1. Ως χρόνος έναρξης της µίσθωσης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του
οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής του µισθίου από το Πανεπιστήµιο.
2. Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι τριετής σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 4242/14
ΦΕΚ 50/Α/28.02.14 και δύναται να παραταθεί για άλλα 3 έτη.
V. ΥΨΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Το συνολικό ετήσιο μίσθωμα για το προσφερόµενο ακίνητο για την κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων Σάμου (εργαστήριο ρομποτικής). δεν πρέπει
να είναι µεγαλύτερο των 6.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου σε αυτό χαρτοσήµου,
τυχόν κρατήσεων ή άλλων εξόδων.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου. (ΚΑΕ
0813αΑ).
Η αναπροσαρµογή του µηνιαίου µισθώµατος θα είναι σύµφωνα µε τις
οικονοµικές ανάγκες του Πανεπιστηµίου και λαµβάνοντας υπόψη την σύγχρονη
πρακτική του Ελληνικού Δηµοσίου να µειώνει τα τρέχοντα µισθώµατα (αρ. 21 ν.
4002/2011 και αρ. 2 ν. 4081/2012)
VI. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
Η καταβολή των µισθωµάτων θα γίνεται µηνιαίως, τις πρώτες είκοσι (20) ηµέρες
κάθε ηµερολογιακού µήνα υπό τον όρο της προσκόµισης των αναγκαίων
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παραστατικών από τον εκµισθωτή, της έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος
Πληρωµής (ΧΕΠ) και µετά την θεώρηση του από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
VII. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Α. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την 25/05/2018 και
ώρα 10:00 π.µ.΄.
2. Οι προσφορές πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται µε ευθύνη του
διαγωνιζοµένου από το Τµήµα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο
Καρλόβασι (Κτήριο Λυµπέρη, οδός Γοργύρας 83200, Σάµος ), και στη συνέχεια
κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερικού Τµήµατος Οικονοµικών Υποθέσεων
Σάµου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (κτήριο Ηγεµονείο) . Αρµόδια υπάλληλος
για την παραλαβή και προώθηση των προσφορών στην αρµόδια επιτροπή είναι
η κ. Κοτζαµάνη Γεωργία, τηλ. 22730820621, φάξ: 2273082029, e-mail:
kotz@aegean.gr.
3. Προσφορά που υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα
παραλαµβάνεται µεν από τους αρµόδιους υπαλλήλους και προωθείται στην
αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού, απορρίπτεται δε ως εκπρόθεσµη και
επιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο.
4. Ο διορισµός αντιπροσώπου γίνεται µέσω επιστολής απευθυντέας προς το
Πανεπιστήµιο,
µε
θεώρηση
του
γνησίου
της
υπογραφής
του
αντιπροσωπευοµένου, µε την οποία θα παρέχονται τα πλήρη στοιχεία του
αντιπροσώπου και η σχετική εξουσιοδότηση προς αυτόν. Εναλλακτικά µπορείτε
να ζητήσετε να υπάρχει ειδικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης

Β. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικά
1. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο αναγράφονται
ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα στην ελληνική γλώσσα τα κατωτέρω:
α΄ Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2648/2018 ΔΗΜΟΣΙΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΑΜΟΥ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ)»,
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β΄ Η ηµεροµηνία και η ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: «25/05/2018 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.µ..»
γ΄ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ»,
δ΄ Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισµό: «Νεο Καρλόβασι , 83200 ΣΑΜΟΣ »
ε΄ Πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου, ήτοι: i) Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο
εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ή η πλήρης επωνυµία και τυχόν διακριτικός τίτλος
εάν είναι νοµικό πρόσωπο, ii) διεύθυνση, iii) αριθµός τηλεφώνου, iv) αριθµός fax,
v) ΑΦΜ και αρµόδια Δ.Ο.Υ. vi) Συστατικό τίτλο εάν ο διαγωνιζόµενος είναι
νοµικό πρόσωπο µαζί µε τυχόν νοµιµοποιητικά έγγραφα.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα του τίτλου κτήσης του προσφερόµενου
ακινήτου και του πιστοποιητικού µεταγραφής του τίτλου κτήσης στο οικείο
Υποθηκοφυλακείο.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου στην οποία θα
δηλώνει ότι:
α΄ Πληρούνται ή υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές του όρου ΙΙ «ΕΙΔΟΣ,
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ»
της παρούσας και ότι προτίθεται να προβεί στις απαιτούµενες παρεµβάσεις
ώστε να ικανοποιηθούν έως το χρόνο έναρξης της µίσθωσης όλες οι ζητούµενες
τεχνικές προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω όρο,
β΄ Έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα,
γ΄ Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφασή του
Πανεπιστηµίου και της Επιτροπής του διαγωνισµού σχετικά τόσο µε την
αναβολή και την ακύρωση του διαγωνισµού όσο και µε την υπαναχώρηση του
Πανεπιστηµίου πριν την κατάρτιση της σύµβασης µε τον µειοδότη
διαγωνιζόµενο,
4. Εγγύηση για το ότι ο διαγωνιζόµενος θα προσέλθει στην υπογραφή της
σύµβασης µίσθωσης εντός της οριζόµενης προθεσµίας και θα παραδώσει το
ακίνητο για χρήση στο Πανεπιστήµιο στην κατάσταση και στο χρόνο που
ορίζονται στη µισθωτική σύµβαση. Η εγγύηση κατατίθεται είτε µε γραµµάτιο
παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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και αντιστοιχεί σε ποσό ίσο µε το ένα εικοστό (1/20) του προσφερόµενου ετήσιου
µισθώµατος. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγυοδοσίας το Δηµόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση επιστρέφεται
στον εκµισθωτή µε την εγκατάσταση στο µίσθιο, στους δε υπόλοιπους
διαγωνιζοµένους εντός (5) ηµερών από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του
διαγωνισµού,
Η εγγύηση θα κατατεθεί µέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο , µε ποινή
αποκλεισµού, όπου θα γράφει την φράση « ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
2648/2018 ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ) »
Τεχνική Προσφορά
1. Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται
σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2. Στο συγκεκριµένο φάκελο τοποθετούνται:
α΄ Περιγραφή του προσφεροµένου προς εκµίσθωση ακινήτου και απόσπασµα
του πολεοδοµικού ή του ρυµοτοµικού σχεδίου όπου κείται το ακίνητο,
β΄ Διάγραµµα κάλυψης, τοπογραφικό διάγραµµα του ακινήτου,
γ΄ Επικυρωµένο αντίγραφο από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της
οικοδοµικής άδειας του προσφερόµενου ακινήτου συνοδευόµενη µε
φωτοαντίγραφα σχέδια κατόψεων, όψεων, τοµών του ακινήτου.
Σε περίπτωση που µέρος ή το σύνολο του προσφερόµενου ακινήτου δεν διαθέτει
οικοδοµική άδεια, θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας
πολεοδοµικής υπηρεσίας ότι το ακίνητο υφίσταται νόµιµα, καθώς και υπεύθυνη
δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του
προσφερόµενου ακινήτου στα φορτία της νέας χρήσης.
δ΄ Υπεύθυνη δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών περί της στατικής επάρκειας
του προσφερόµενου ακινήτου και τα φορτία που µπορεί να αναλάβει,
ε΄ Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου αν το προσφερόµενο ακίνητο έχει
υποστεί βλάβες λόγω σεισµού. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης, θα πρέπει
η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρµόδιου Γραφείου
Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή παλιότερα Υ.Α.Σ.) για την
εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη.
στ΄ Ενδεχόµενη πρόταση τµηµατικής παράδοσης σύµφωνα µε την παράγραφο 7
της περίπτωσης Α΄ του κεφαλαίου ΙΙ.
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Οικονομική προσφορά
1. Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται
σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2. Στο συγκεκριµένο φάκελο τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ και ειδικότερα:
Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα για το προσφερόµενο ακίνητο για την κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων Σάμου (εργαστήριο ρομποτικής) δεν πρέπει
να είναι µεγαλύτερο των 500,00 € συµπεριλαµβανοµένου σε αυτό χαρτοσήµου,
τυχόν κρατήσεων ή άλλων εξόδων.
γ) Δήλωση του διαγωνιζόµενου στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της
προσφοράς του. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον σαράντα
πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της προφορικής µειοδοσίας.

VIII. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Επιτροπή θα συνέλθει για την έναρξη του διαγωνισµού στα γραφεία του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κτήριο Ηγεµονείο, ΤΚ 83200 Καρλόβασι στις 25/05/2018
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.µ. .
2. Κατά την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό
καταχώρησης των προσφορών, υπογράφει και αποσφραγίζει τους φακέλους,
υπογράφει και ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ορίζει ηµεροµηνία και
ώρα κατά την οποία θα κάνει επιτόπια επίσκεψη στα προσφερόµενα ακίνητα
που πληρούν τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Β. ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

1. Η Επιτροπή αφού πραγµατοποιήσει επιτόπια επίσκεψη σε όλα τα
προσφερόµενα ακίνητα, συντάσσει έκθεση περί καταλληλότητας ή µη αυτών, η
οποία κοινοποιείται εγγράφως µε απόδειξη σε κάθε διαγωνιζόµενο και
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος Περιουσίας & Προµηθειών
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και στο Περιφερειακό Τµήµα
Οικονοµικών Υποθέσεων στη Σάµο. Εφόσον, η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο
αναθέτει σε υγειονοµικό όργανο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή του Δηµοσίου ή
άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ιδιώτη, κατά τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 εδ. β΄ του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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π.δ/τος 715/1979, την εξέταση των προσφερόµενων ακινήτων από υγειονοµικής
άποψης.
2. Κατά του πορίσµατος της έκθεσης της Επιτροπής περί καταλληλότητας ή µη
των προσφερόµενων ακινήτων επιτρέπεται ένσταση από κάθε διαγωνιζόµενο. Η
ένσταση ασκείται εντός προθεσµίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε την
καταλληλότητα του προσφερόµενου ακινήτου ενώπιον της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου. Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων ή την άπρακτη
παρέλευση της προθεσµίας, οι διαγωνιζόµενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν
κατάλληλα, καλούνται να προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα για τη
συνέχιση του διαγωνισµού µεταξύ αυτών µε προφορική µειοδοσία.
3. Εάν η Επιτροπή κρίνει µε την έκθεση καταλληλότητας κατάλληλο ένα (1) και
µόνο από τα προσφερόµενα ακίνητα, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και τα
πρακτικά της Επιτροπής υποβάλλονται για έγκριση στην Σύγκλητο του
Πανεπιστηµίου, η οποία κατά την κρίση της µπορεί να αποφασίσει είτε την
κατακύρωση του αποτελέσµατος είτε την επανάληψη του διαγωνισµού
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 και 3 του π.δ/τος 715/1979.
Γ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ –
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Κατά τη διεξαγωγή της προφορικής µειοδοσίας, οι διαγωνιζόµενοι των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, µειοδοτούν προφορικά επί της µικρότερης
έγγραφης προσφοράς. Οι προσφορές αυτές εγγράφονται στον πίνακα
µειοδοτικού διαγωνισµού κατά σειρά και εκφωνούνται µε το όνοµα του µειοδότη.
2. Προφορική µειοδοτική προσφορά γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον
κατά δύο τοις εκατό (2%) κατώτερη της µικρότερης από τις έγγραφες προσφορές.
Με το συγκεκριµένο ποσοστό συνεχίζεται η µειοδοσία µέχρι το τέλος του
διαγωνισµού θεωρώντας απαράδεκτη κάθε άλλη προσφορά µε µικρότερο
ποσοστό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το µειοδότη, η υποχρέωση δε
αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους µειοδότες και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη.
3. Σε περίπτωση που κατά την προφορική µειοδοσία δεν υποβληθούν νέες
προσφορές, ως επιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται αυτό της µικρότερης έγγραφης
προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης ίσων προσφορών η επιλογή του µισθίου
γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής.
4. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής µειοδότη, ή της
νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή
ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η οποία αποφασίζει οριστικά επί αυτών. Οι
ενστάσεις υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό
διαγωνισµό µόνον εγγράφως, είτε κατά τη διάρκεια αυτού, είτε εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών από την λήξη της διενέργειάς του.
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Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ
1. Μετά το πέρας της προφορικής µειοδοσίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό
διενέργειας του διαγωνισµού µε το οποίο προτείνει αιτιολογηµένα στην
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου τη µίσθωση συγκεκριµένου ακινήτου, ή την
επανάληψη του διαγωνισµού. Το συγκεκριµένο πρακτικό συνοδεύεται από την
έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής, από τις προσφορές των µειοδοτών, τις
τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και τις αποφάσεις επί αυτών.
2. Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή
του πρακτικού της Επιτροπής και της απόφασης αυτής, αποφασίζει την
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψη του, εκτός
και αν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο
χρονικό διάστηµα. Για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, η Επιτροπή
και η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου δεν δεσµεύονται από το τυχόν µικρότερο
προσφερόµενο µίσθωµα και δύνανται, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση τους,
να προτιµήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα ακίνητα.
3. Εάν η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου κρίνει ασύµφορο το επιτευχθέν
αποτέλεσµα ή όταν δεν προσέλθει κανείς διαγωνιζόµενος κατά τη διάρκεια του
διενεργούµενου διαγωνισµού, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται κατά τα
οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 3 του π.δ/τος 715/1979.

IX. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσέλθει το αργότερο εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την έγγραφη, επί αποδείξει, ειδοποίησή του για την υπογραφή
της σύµβασης µίσθωσης.
Το κείµενο της σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου συµβατικού εγγράφου, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών. Κατά τα λοιπά τα συµβατικά τεύχη της σύµβασης
που θα υπογραφεί κατά σειρά ισχύος θα είναι τα εξής:
1. Η σύµβαση µίσθωσης,
2. Η παρούσα διακήρυξη,
3. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου,
4. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου και η τελικά προσφερόµενη τιµή.
2. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του αναδόχου εντός της ανωτέρω προθεσµίας,
η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου κηρύσσει αυτόν υποχρεωτικώς έκπτωτο και η
εγγύηση (συµµετοχής) του στο διαγωνισµό καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστηµίου.
Στη συνέχεια, το Πανεπιστήµιο προχωρά σε µίσθωση ανάλογου µισθίου χωρίς
διαγωνισµό σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, ο δε έκπτωτος ανάδοχος
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υποχρεούται σε πληρωµή της τυχόν επί πλέον διαφοράς του µισθώµατος µέχρι
τη λήξη του χρόνου µίσθωσης που προβλέπεται στη διακήρυξη και σε
επανόρθωση κάθε άλλης ζηµίας που προξενήθηκε στο Πανεπιστήµιο από την
αθέτηση της υποχρέωσής του για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης.
3. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του έκπτωτου αναδόχου βεβαιώνονται µε
καταλογισµό που ενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου, το δε καταλογιζόµενο ποσό εισπράττεται κατά τη διαδικασία
εισπράξεως των Δηµοσίων Εσόδων.

Χ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο Πανεπιστήµιο στο
συµφωνηθέντα χρόνο, κατάλληλο και σύµφωνο µε τους όρους της διακήρυξης
και τα όσα αναγράφονται στη σύµβαση µίσθωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η
µίσθωση λύεται αζηµίως για το Πανεπιστήµιο, υπέρ του οποίου καταπίπτει η
κατατεθειµένη εγγύηση του αναδόχου. Ακολούθως το Πανεπιστήµιο δύναται να
προχωρήσει σε µίσθωση ανάλογου ακινήτου χωρίς διαγωνισµό και εις βάρος του
έκπτωτου αναδόχου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα στον όρο ΙΧ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ».
2. Η παραλαβή του µισθίου από το Πανεπιστήµιο καθώς και η απόδοση αυτού
στον εκµισθωτή µετά τη λήξη της περιόδου µίσθωσης, διενεργείται από
τριµελείς επιτροπές που συγκροτούνται µε αποφάσεις της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου, κατά τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 34 του π.δ/τος
715/1979. Οι εν λόγω επιτροπές συντάσσουν πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται
εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαµβάνει ο εκµισθωτής, ενώ το
δεύτερο παραδίδεται στο αρµόδιο Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του
Πανεπιστηµίου.
3. Ο εκµισθωτής καλείται εγγράφως, επί αποδείξει, να παραστεί είτε
αυτοπροσώπως, είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του κατά την
παραλαβή ή την απόδοση σε αυτόν του µισθίου. Σε περίπτωση άρνησής του να
προσέλθει κατά την απόδοση, συντάσσεται από την Επιτροπή πρωτόκολλο, το
οποίο κοινοποιείται επί αποδείξει σ’ αυτόν.
4. Η διά πρωτοκόλλου παραλαβή του µισθίου από το Πανεπιστήµιο δεν
απαλλάσσει τον εκµισθωτή από την ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ή για πάσης
φύσεως ελαττώµατα του ακινήτου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα για τη µίσθωση πράγµατος.

ΧΙ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
1. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης το Πανεπιστήµιο δικαιούται να στεγάζει στο
µίσθιο οποιαδήποτε υπηρεσία του, ανεξαρτήτως εάν υφίσταται ή όχι κατά το
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χρόνο δηµοσίευσης της διακήρυξης, της κατακύρωσης του διαγωνισµού στο
εκµισθωτή, της υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης, της παράδοσης του
µισθίου στο Πανεπιστήµιο και της µισθωτικής σχέσης, χωρίς να δικαιούται ο
εκµισθωτής να προβάλλει αξιώσεις αποζηµίωσης ή προσθέτου µισθώµατος.
2. Το Πανεπιστήµιο δεν υπόκειται σε καµία αποζηµίωση του εκµισθωτή για τις
βλάβες που τυχόν προκληθούν στο µίσθιο είτε από λόγους ανωτέρας βίας, είτε
από τυχαίο γεγονός, είτε από την κακή κατασκευή του, είτε ως αποτέλεσµα της
συνήθους χρήσης του, όπως αυτή ορίζεται ειδικά στην διάταξη του άρθρου 35
του π.δ/τος 715/1979.
3. Εάν το µίσθιο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε
νόµιµο τρόπο στη κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κ.λπ,. άλλου προσώπου, η
µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα,
επικαρπωτή, χρήστη κ.λπ. ο οποίος θεωρείται στο εξής εκµισθωτής. Στον
τελευταίο καταβάλλεται από το Πανεπιστήµιο το µίσθωµα, µετά από τη νόµιµη
κοινοποίηση σε αυτό του νόµιµου τίτλου βάσει του οποίου κατέστη κύριος,
νοµέας, επικαρπωτής, χρήστης κλπ. νοµίµως µεταγεγραµµένος, εφ' όσον αυτός
χρήζει κατά νόµο µεταγραφής.

ΧΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης να ενεργεί τις
αναγκαίες επισκευές στο µίσθιο και να επανορθώνει τις φθορές από τη συνήθη
χρήση εντός ευλόγου προθεσµίας από τη σχετική ειδοποίηση της στεγαζοµένης
στο µίσθιο υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου. Ο εκµισθωτής οφείλει να έχει το
ακίνητο ασφαλισµένο κατά πυρός και σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήµιο
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τις ζηµιές που τυχόν θα προξενηθούν
στο ακίνητο από πυρκαγιά.
2. Σε περίπτωση άρνησης ή µη ενέργειας από τον εκµισθωτή των ανωτέρω
εργασιών, το Πανεπιστήµιο δικαιούται να διακόψει την καταβολή των
µισθωµάτων µέχρι να εκτελεσθούν οι εργασίες αυτές, ή να προβεί σε µονοµερή
λύση της µίσθωσης και τη µε διαγωνισµό ή απ’ ευθείας µίσθωση άλλων
αναλόγων ακινήτων σε βάρος του εκµισθωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
διάταξη του άρθρου 33 παρ. 3 του π.δ/τος 715/1979, ή να ενεργήσει αυτές σε
βάρος του εκµισθωτή και από την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του
Πανεπιστηµίου πίστωση των µισθωµάτων. Το ποσό της γενοµένης δαπάνης
παρακρατείται από τα πρώτα µετά την επισκευή µισθώµατα, ύστερα από
βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου, κατά τα οριζόµενα στη
διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 του π.δ/τος 715/1979.

ΧΙIΙ. ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
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1. Το Πανεπιστήµιο δύναται να λύσει µονοµερώς και αζηµίως τη µισθωτική
σύµβαση εφόσον:
α΄ Καταργηθεί το σύνολο ή µέρος των στεγαζοµένων στο µίσθιο υπηρεσιών του,
β΄ Μεταφέρει τις στεγαζόµενες στο µίσθιο υπηρεσίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας του,
γ΄ Προσφερθεί σε αυτό από τρίτο η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για τον
υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης,
δ΄ Αναδιοργανωθούν οι στεγαζόµενες στο µίσθιο υπηρεσίες του, ώστε το µίσθιο
να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες του ή να µην είναι απαραίτητο,
ε΄ Μεταφερθούν σε άλλο τόπο το σύνολο ή µέρος των στεγαζοµένων στο µίσθιο
υπηρεσιών του, έστω και προσωρινά.
Η λύση της σύµβασης µίσθωσης για τους ανωτέρω λόγους προϋποθέτει την
έγγραφη ειδοποίηση του εκµισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν την
ηµεροµηνία της λύσης της, από την οποία παύει οποιαδήποτε υποχρέωση του
Πανεπιστηµίου για καταβολή µισθωµάτων.
2. Το Πανεπιστήµιο δύναται µετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της
µισθωτικής σύµβασης να την καταγγείλει µονοµερώς, ακόµα και αν δεν
συντρέχουν οι προυποθέσεις για την λύση της, ως εκτέθηκαν στην προηγούµενη
παράγραφο. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, και τα αποτελέσµατα της
επέρχονται µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση της. Στην
περίπτωση αυτή το Πανεπιστήµιο οφείλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση ποσό
ίσο µε ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το χρόνο
καταγγελίας της µίσθωσης.

ΧΙV. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η 3ετής µίσθωση που λήγει 31/05/2021 δύναται να παραταθεί για άλλη µία 3ετία.

ΧV. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ανακοίνωση της παρούσας διακήρυξης πραγµατοποιείται:
α΄ Με τη δηµοσίευση της περίληψής της σε µια τουλάχιστον εβδοµαδιαία
εφηµερίδα της Σάµου για τουλάχιστον δύο φορές και για διάστηµα µεταξύ της
πρώτης δηµοσίευσης και της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού
τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών.
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β΄ Με την επικόλληση της περίληψης της στον πίνακα ανακοινώσεων του
τµήµατος Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη
και στην Σάµο .
γ΄ Με την ανάρτηση της περίληψης της, στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 02.05.2018, µε ΑΔΑ :
ΨΨΠΘ469Β7Λ-ΖΓΤ
δ΄
Με
την
καταχώρησή
της
http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html
Διαγωνισµοί Προµηθειών) στις 02.05.2018

στο
διαδίκτυο
στη
διεύθυνση
(Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις →

Ο εκµισθωτής βαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας
διακήρυξης στον τύπο.
XVΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

–

1. Αντίτυπα των τευχών της παρούσας διακήρυξης δίδονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων Σάµου
το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κτήριο Ηγεµονείο,
Νέο Καρλόβασι 83200, Σάµος. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή
στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html (Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις →
Διαγωνισµοί Προµηθειών)
2. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητεί συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της διακήρυξης από το Περιφερειακό Τµήµα
Οικονοµικών υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σάµο κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε
τη διακήρυξη είναι ο κ. Κυριακού Φώτης, τηλ. 2273082015,
e-mail:
mailto:fotisk@aegean.gr
και
Κοτζαµάνη
Γεωργία,
τηλ.
2273082062,
mailto:kotz@aegean.gr , φάξ: 2273082029.

Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης
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