
Θεζζαινλίθε, 29.06.2021

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ 

Πιεξνθνξίεο : Μπάιιαο Επάγγεινο, Σζαξδαθάο Υξήζηνο 

Σειέθσλν  : 2310 891-255, 2310 891-233 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (18/21)

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηεο ππ’ αξηζ. 30/24.06.2021 απφθαζεο 

ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηεο ππ’ αξηζ. 150/25.06.2021 απφθαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην 2021 θαη ηεο ζρεηηθήο Πξάμεο ηνπ Πξχηαλε γηα ηε δέζκεπζε 

δαπάλεο έηνπο 2022, θαιεί τους ενδιαφερόμενους λα απνζηείιουν έληππε πξνζθνξά γηα ηελ

παξνρή Γεληθήο Τπεξεζίαο πληήξεζεο Πεξηβάιινληνο Υώξνπ ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, γηα δηάζηεκα δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε δύν αληίγξαθα (πξσηφηππν θαη απιή θσηνηππία) ζην 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Εγλαηία 156, 2
νο

 φξνθνο θηεξίνπ

Δηνηθήζεσο), ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 09.07.2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €12.169,36 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%  (€9.814,00 ρσξίο ΦΠΑ + €2.355,36 ΦΠΑ). (CPV: 

50800000-3) θαη ζα βαξχλεη:  

(α) θαηά 4.000€ κε ΦΠΑ 24% (3.225,81€ ρσξίο ΦΠΑ + 774,19€ ΦΠΑ) ηνλ Κ.Α.Ε. 0879 ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 θαη 

(β) θαηά 8.169,36€ κε ΦΠΑ 24% (6.588,19€ ρσξίο ΦΠΑ + 1.581,17€ ΦΠΑ) ηνλ Κ.Α.Ε. 0879 

ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

Οη ελδηαθεξφκελνη, πέπαν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη επίζεο λα πξνζθνκίζνπλ: 

1. Σερληθή πξνζθνξά (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ), ππνγεγξακκέλε

απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο. 

2. Πξφζθαηε εθηχπσζε (ηειεπηαίσλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ) ησλ ζηνηρείσλ θαη

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο ηεο 

ΑΑΔΕ (Taxisnet) φπνπ αλαθέξνληαη νη ζρεηηθνί ελεξγνί ΚΑΔ ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ εμεηδίθεπζε κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

β. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

Σα θπζηθά πξόζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηόζν γηα ηα ίδηα 

όζν θαη γηα ην ηπρόλ πξνζσπηθό πνπ απαζρνινύλ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαζρνινύλ 

πξνζσπηθό, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα ην δειώλνπλ. Σα 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο



λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κφλν γηα ην πξνζσπηθφ 

πνπ απαζρνινχλ. 

Σημειωηέον όηι οι ςποσπεώζειρ ηων οικονομικών θοπέων ωρ ππορ ηη θοπολογική και αζθαλιζηική 

ηοςρ ενημεπόηηηα θεωπείηαι όηι δεν έσοςν αθεηηθεί εθόζον, δεν έσοςν καηαζηεί ληξιππόθεζμερ, ή 

εθόζον, αςηέρ έσοςν ςπασθεί ζε δεζμεςηικό διακανονιζμό πος ηηπείηαι. 

Σα πηζηνπνηεηηθά ππφ α & β ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ ηζρχη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο, άιισο δε, εάλ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληφο 

ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

γ. Τπεύζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα, κε εκεξνκελία 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο) εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο 

απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016.  

ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, ε Τ.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Θ.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν, 

φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή από ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν πνπ 

εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο. 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ, ηα λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ΓΕΜΗ πνπ 

έρεη εθδνζεί έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ (εθηόο αλ θέξεη εκεξνκελία 

ηζρύνο, ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, ζρεηηθή απφθαζε Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα 

ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο θ.ιπ). 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζα δνζεί κε 

έθπησζε επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο, δειαδή ζην ζύλνιό ηεο 

12.169,36 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ). 

Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί ν ππνςήθηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί 

ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο (ήηνη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα πιεξνί φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο 

φξνπο. 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δίλεηαη κφλν ζε Επξψ. 

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.

Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 

4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. 

Ο ηφπνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 



Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη δέθα ηέζζεξηο (14) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε/εθηέιεζε ησλ 

εηδψλ/ππεξεζηψλ ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν  νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 203 θαη 216

επ. ηνπ λ. 4412/2016 θπξψζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απ’ απηά δηαδηθαζία. 

Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 

εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

Σξφπνο πιεξσκήο: Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θάζε ηξίκελν κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη έιεγρν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ/ππεξεζηψλ πνπ 

αλαινγνχλ ζην ηξίκελν, πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ην 

ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο πεξί εθπιεξψζεσο ησλ ελ γέλεη 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ 

λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν Ζ΄, 

ππνπαξάγξαθν Ζ5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013. 

Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Εγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-233, 2310 891-284, email: tprom@uom.gr). 

Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο δίλνληαη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Δ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, (θηήξην Δηνίθεζεο, 

1νο φξνθνο, ηει.  2310891-255 θνο Μπάιιαο Επάγγεινο, email: eballas@uom.edu.gr ). 

Επίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΗΜΔΗ, θαζψο θαη 

κέζσ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ζηε δηεχζπλζε  www.uom.gr/supplies. 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙA

mailto:tprom@uom.gr
mailto:eballas@uom.edu.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1): 
ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ 

Ο – Η Όλνκα: Επψλπκν: 

Όλνκα θαη Επψλπκν Παηέξα: 

Όλνκα θαη Επψλπκν 

Μεηέξαο: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2): 

Σφπνο Γέλλεζεο: 

Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: 

Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail): 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειψλσ φηη ΔΕΝ ππάξρεη εηο βάξνο η.. ……………………………………………………………………. ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη 

ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Ελσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Θνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ν. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 

θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Θνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 

164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 

ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 3691/2008 (Α' 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 

101 ηεο 15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215). 

Επίζεο δειψλσ φηη: 

-Απαζρνιψ / Δελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ. 

Ηκεξνκελία:  ……….2021 

Ο – Η Δει. 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540
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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ANTIKEIMENO TOY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ θαη ησλ θπηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν. πγθεθξηκέλα: 

Πεξηγξαθή εξγαζηώλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν 
Πξνγξακκαηηζκόο 

εξγαζηώλ 

Υιννηάπεηαο Φηλίξηζκα 

ε εβδνκαδηαία βάζε (4 

θνξέο ην κήλα) γηα ηνπο 

κήλεο Απξίιην έσο θαη 

επηέκβξην θαη ζε 

δεθαπελζήκεξε βάζε (2 

θνξέο ην κήλα) απφ ην 

Οθηψβξην έσο θαη ηνλ 

Μάξηην. Όζεο απφ ηηο 

παξαπάλσ εξγαζίεο 

θξίλεηαη φηη απαηηνχλ 

παξνπζία ζπλεξγείνπ 

δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

κελψλ Οθησβξίνπ- 

Μαξηίνπ, απηφ ζα γίλεηαη 

κεηά απφ γξαπηή 

ηεθκεξίσζε απφ ηνλ 

ππεχζπλν γεσηερληθφ ή 

αξρηηέθηνλα ηνπίνπ πξνο 

ηελ Τπεξεζία. 

Κνπή κε ριννθνπηηθά κεραλήκαηα 

Ξεβνηάληζκα 

Ληπάλζεηο 

Φεθαζκνί κε θαξκαθεπηηθά δηαιχκαηα γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ ηνπ 
ριννηάπεηα  
Δπαλαζπνξά ηκεκάησλ ηνπ ριννηάπεηα, φπνπ 
απαηηείηαη 

Φπηά Κιαδέκαηα (κπνξληνχξαο, δέληξσλ, ζάκλσλ) 
αλαιφγσο ησλ επνρψλ θαη ησλ ζρεκάησλ. 
Ληπάλζεηο 

Φεθαζκνί κε θαξκαθεπηηθά δηαιχκαηα γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ  
Φπηεχζεηο επνρηαθψλ ζηα 4 παξηέξηα κε ηηο ειηεο 

Παξηέξηα - θαιίζκαηα – μεβνηαλίζκαηα  

βξαρόθεπνο Υάξαμε 

Εηδαληνθηνλία 

Αξδεπηηθό Ρχζκηζε πξνγξακκαηηζηή γηα ην ζσζηφ πφηηζκα ηνπ 
θήπνπ 
Έιεγρνο ηνπ πθηζηάκελνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ 

Δπηδηφξζσζε δηαξξνψλ (δελ πεξηιακβάλνληαη πιηθά) 

Δπηπιένλ ζηνπο ηξεηο αίζξηνπο ρψξνπο ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππάξρνπλ γιάζηξεο θαη 

δαξληηληέξεο κε δηάθνξα θπηά, ε ζπληήξεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί: 

Γεληθή Τπεξεζία ζπληήξεζεο πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Θέζε : Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 
Δγλαηίαο 156 
54636 Θεζζαινλίθε. 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ: 

1. Φπζηθά πξφζσπα ηδηψηεο κε πηπρίν Γεσπφλνπ (ΠΔ ή ΣΔ) ή Γαζνιφγνπ (ΠΔ ή ΣΔ) ή

Αξρηηέθηνλα Σνπίνπ.

2. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. κε εμεηδίθεπζε ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε

θήπσλ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ιηπαζκάησλ, θνηληθνεηδψλ νπσξνθφξσλ δέληξσλ,

αλζέσλ - θπηψλ,  θαζψο θαη ζηε ζπληήξεζε ριννηαπήησλ, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο

εηαηξείαο ή εμνπζηνδνηεκέλνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ηεο. Δπηρείξεζεο.

3. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. κε εμεηδίθεπζε ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε

θήπσλ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ιηπαζκάησλ, θνηληθνεηδψλ νπσξνθφξσλ δέληξσλ,

άλζεσλ - θπηψλ,  θαζψο θαη ζηε ζπληήξεζε ριννηαπήησλ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ

δηαρεηξηζηήο ηεο.

4. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Α.Δ. ή ΑΣΔΒΔ κε εμεηδίθεπζε ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε

θήπσλ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ιηπαζκάησλ, θνηληθνεηδψλ νπσξνθφξσλ δέληξσλ,

αλζέσλ - θπηψλ,  θαζψο θαη ζηε ζπληήξεζε ριννηαπήησλ, εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..

ε θάζε πεξίπησζε (θπζηθφ πξφζσπν ηδηψηεο, Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Α.Δ., ΑΣΔΒΔ) πξέπεη 

λα δηαζέηεη έλαλ ηνπιάρηζην Γεσπφλν (ΠΔ ή ΣΔ) ή Γαζνιφγν (ΠΔ ή ΣΔ) ή Αξρηηέθηνλα Σνπίνπ 

(ηερληθή ηθαλφηεηα). 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ: 

1. ε πεξίπησζε Φπζηθνχ πξφζσπνπ:

α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986  κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ έδξα ηνπ κε φια ηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία (νλνκαζία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν (ζηαζεξφ-θηλεηφ), email, ΑΦΜ θ.ι.π.) θαη φηη 

έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ ηεο γεληθήο ππεξεζίαο, ησλ 

Πεξηγξαθή εξγαζηώλ ζηνπο 3 αίζξηνπο ρώξνπο 

ηνπ 1νπ νξόθνπ 
Πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ 

θάιηζκα-μεβνηάληζκα ηνπ ρψκαηνο 1 θνξά αλά 15 εκέξεο 

Λίπαλζε ηνπ ρψκαηνο 4 θνξέο ην έηνο 

Φεθαζκφο κε θαξκαθεπηηθφ δηάιπκα γηα πξφιεςε 

θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ 
Αλ θαη φηαλ θξηζεί αλαγθαίν 

Κιάδεκα αλαιφγσο ηεο επνρήο 2 θνξέο ην έηνο 

Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πνηίζκαηνο 

(πξνγξακκαηηζηήο θαη δίθηπν) θαη επηζθεπή ηνπ φηαλ 

απαηηεζεί (κφλν εξγαζία, ρσξίο πιηθά/αληαιιαθηηθά) 

1 θνξά αλά 15 εκέξεο 
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πξνδηαγξαθψλ εξγαζηψλ (θαζαξηζκφο/ζπληήξεζε), θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαδφρνπ θαη φηη ηα 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. (Παξάξηεκα Α). 

2. ε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.), εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία (Η.Κ.Δ) αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.) θαη 

αλψλπκεο ηερληθήο, εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο εηαηξίαο (Α.Σ.Δ.Β.Δ.) κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε θήπσλ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ιηπάζκάησλ, θνηληθνεηδψλ 

νπσξνθφξσλ δέληξσλ, άλζεσλ - θπηψλ,  θαζψο θαη ζηε ζπληήξεζε ριννηαπήησλ:  

α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986 πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

επηρείξεζεο θαη δειψλεη ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο κε φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (νλνκαζία, 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, ηειέθσλν (ζηαζεξφ-θηλεηφ), email, ΑΦΜ, θ.ι.π.) θαη βεβαηψλεη φηη ε 

επηρείξεζε έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ ηεο γεληθήο 

ππεξεζίαο, ησλ πξνδηαγξαθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θήπσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

αλαδφρνπ θαη φηη ηα απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεχζπλε Γήισζε δελ θαηαηίζεηαη απφ ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν ή 

απφ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο, απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ (είηε κε 

ζθξαγίδα επηθχξσζεο είηε κέζσ ηεο πχιεο gov.gr). 

4. Βεβαίσζε εκπεηξίαο (ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ) ζε παξφκνηεο γεληθέο ππεξεζίεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ή αλψηεξεο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ππεξεζηψλ (ηερληθή ηθαλφηεηα) ζπλνδεπφκελε απφ 

πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ. 

5. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο. 

6. Πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ 

Γεσπφλνπ (ΠΔ ή ΣΔ) ή Γαζνιφγνπ (ΠΔ ή ΣΔ) ή ηνπ Αξρηηέθηνλα Σνπίνπ, πνπ ζα είλαη 

ππεχζπλνο/ε γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ηελ πεξίπησζε 

θαηεγνξίαο ΠΔ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ην ΓΔΧΣΔΔ. 

 

4. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 
Εξγαζίεο: 

Υιννηάπεηαο 

Θα γίλεη θηλίξηζκα, θνπή κε ριννθνπηηθά κεραλήκαηα, μεβνηάληζκα, ιηπάλζεηο θαη ςεθαζκνί κε 

θαξκαθεπηηθά δηαιχκαηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ ηνπ ριννηάπεηα. Δπίζεο 

επαλαζπνξά ηκεκάησλ ηνπ ριννηάπεηα, φπνπ απαηηείηαη. 
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Φηλίξηζκα, θνπή, μεβνηάληζκα, ιηπάλζεηο θαη επαλαζπνξά ηκεκάησλ ηνπ ριννηάπεηα 

Φπηά 

Θα γίλνπλ θιαδέκαηα (κπνξληνχξαο, δέληξσλ, ζάκλσλ) αλαιφγσο ησλ επνρψλ θαη ησλ ζρεκάησλ 

θηλίξηζκα, ιηπάλζεηο, ςεθαζκνί κε θαξκαθεπηηθά δηαιχκαηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ 

αζζελεηψλ ησλ θπηψλ θαη θπηεχζεηο επνρηαθψλ ζηα 4 παξηέξηα κε ηηο ειηεο, φηαλ απαηηείηαη. 

Κιάδεκα, θηλίξηζκα, ιίπαλζε θαη επαλαζπνξά ριννηάπεηα 
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Παξηέξηα – βξαρόθεπνο 

Θα γίλνπλ ζθαιίζκαηα, μεβνηαλίζκαηα θαη δηδαλνθηνλία ζηα παξηέξηα  θαζψο θαη επαλαζπνξά 

ριννηάπεηα ζηε γσλία ηνπ παξηεξηνχ πνπ είλαη ν θνίληθαο. 

Παξηέξη κε αξσκαηηθά ζηελ πξφζνςε επί ηεο Δγλαηίαο 
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Παξηέξη δίπια ζην Ακθηζέαηξν Σειεηψλ 

Δπαλαζπνξά ριννηάπεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ θνίληθα 

Αξδεπηηθό 

Θα γίλεη ξχζκηζε πξνγξακκαηηζηή γηα ην ζσζηφ πφηηζκα ηνπ θήπνπ, έιεγρνο ηνπ πθηζηάκελνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, επηδηφξζσζε δηαξξνψλ (δελ πεξηιακβάλνληαη πιηθά). 
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Φπηά ζηνπο 3 αίζξηνπο ρώξνπο 

Θα γίλνπλ ζθαιίζκαηα – μεβνηαλίζκαηα ηνπ ρψκαηνο ζηηο γιάζηξεο/δαξληηληέξεο, ιίπαλζε, 

ςεθαζκνί κε θαξκαθεπηηθά δηαιχκαηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ, 

επνρηαθφ θιάδεκα, έιεγρνο ηνπ πθηζηάκελνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, επηδηφξζσζε δηαξξνψλ (δελ 

πεξηιακβάλνληαη πιηθά). 

Φπηά ζην αίζξην ηνπ 1νπ νξφθνπ 

Φπηά ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηνπ 1νπ νξφθνπ 

Ζ ζπληήξεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο Υψξνπ πεξηιακβάλεη ηελ εβδνκαδηαία επίζθεςε εμεηδηθεπκέλνπ 

ζπλεξγείνπ γηα ηνπο κήλεο Απξίιην έσο θαη επηέκβξην θαη δεθαπελζήκεξε επίζθεςε ηνπο κήλεο 
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Οθηψβξην έσο θαη Μάξηην, ελψ ε ζπληήξεζε ησλ θπηψλ ησλ 3 αηζξίσλ ηνπ 1νπ νξφθνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ.  

ηελ ζπληήξεζε, πέξαλ ησλ πεξηγξαθφκελσλ εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

δνθηκέο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη ε απνθνκηδή δχν θνξέο εηεζίσο 

πάζεο θχζεσο άρξεζησλ πιηθψλ, θιαδηψλ, θχιισλ θηι πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξίνδν 

κεγάισλ θιαδεκάησλ θνπξέκαηνο θηι. ζε θαηάιιεινπο πξνο απφξξηςε ρψξνπο θαη φρη ζε ρψξνπο 

απφζεζεο απνξξηκκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δηδηθά δε γηα ηνπο κήλεο Μάην - Οθηψβξην ζα πξέπεη 

ε απνθνκηδή λα γίλεηαη επί ηφπνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα κελ απνηεινχλ ηα 

μεξφρνξηα δπλεηηθή εζηία ππξθαγηάο. Παξνκνίσο, θαηά ηηο πεξηφδνπο βξνρνπηψζεσλ, ε 

απνθνκηδή ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε ψζηε λα κελ γίλεηαη απφθξαμε ηνπ 

δηθηχνπ απνξξνήο νκβξίσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε θιαδηά, θχιια θηι. 

5. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ

5.1 Γηα ηελ θξνληίδα θαη ηνλ θαιισπηζκφ ησλ δέληξσλ θαη ησλ θπηψλ επζχλεηαη  ην θπζηθφ 

πξφζσπν ή ε εηαηξία (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Α.Δ., ΑΣΔΒΔ) πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ε 

παξνρή ηεο ππφςε γεληθήο ππεξεζίαο.  

5.2  Δθφζνλ ππάξρνπλ έθηαθηεο ζπλζήθεο (π.ρ. πνιχ δπλαηφο άλεκνο) θαη ππάξρεη θίλδπλνο 

ηξαπκαηηζκνχ ή θαη απψιεηαο αλζξψπηλεο δσήο απφ θιαδηά δέληξσλ θιπ, ν ππεχζπλνο 

ππάιιεινο (επφπηεο ζχκβαζεο) ηεο Γ.Σ.Δ. ελεκεξψλεη άκεζα κε ειεθηξνληθφ κήλπκα (email) 

θαη ηειέθσλν ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο νθείιεη εληφο δχν (2) σξψλ λα αληαπνθξηζεί ζηέιλνληαο 

ζπλεξγείν, πξνθεηκέλνπ λα εθιείςεη ν θίλδπλνο. 

5.3 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο ζπληήξεζεο κε 

απνκάθξπλζε ηπρφλ άρξεζησλ πιηθψλ. Σα πιηθά πνπ πξνέθπςαλ απφ θιαδέκαηα θαη 

θνπξέκαηα ζα απνκαθξχλνληαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη ζπλαίλεζεο ηνπ ππεπζχλνπ 

ππαιιήινπ ηεο Γ.Σ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε ρψξν θαηάιιειν πξνο απφζεζε κε επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

5.4 Ο αλάδνρνο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπνπ 

απηνςία θαη έιεγρν καδί κε ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα λα θαηαξηηζζεί ην εηήζην πξφγξακκα πληήξεζεο. 

5.5 Μεηά ηελ επηηφπνπ απηνςία ηεο παξ. 5.4, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο δεθαπέληε (15) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θάιηζκα-μεβνηάληζκα ηνπ ρψκαηνο 1 θνξά αλά 15 εκέξεο 

Λίπαλζε ηνπ ρψκαηνο 4 θνξέο ην έηνο 

Φεθαζκφο κε θαξκαθεπηηθφ δηάιπκα γηα πξφιεςε 
θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ 

Αλ θαη φηαλ θξηζεί αλαγθαίν 

Κιάδεκα αλαιφγσο ηεο επνρήο 2 θνξέο ην έηνο 

Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο 
πνηίζκαηνο (πξνγξακκαηηζηήο θαη δίθηπν) θαη 
επηζθεπή ηνπ φηαλ απαηηεζεί (κφλν εξγαζία, ρσξίο 
πιηθά/αληαιιαθηηθά) 

1 θνξά αλά 15 εκέξεο 
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Μαθεδνλίαο ην εηήζην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ην νπνίν ζα είλαη 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Γεσπφλν ή Γαζνιφγν ή Αξρηηέθηνλα Σνπίνπ ηνπ αλαδφρνπ. 

5.6 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άιιε πεξίπησζε (πιελ έθηαθησλ ζπλζεθψλ), φηαλ ιάβεη 

έγγξαθε εηδνπνίεζε απφ ππάιιειν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα απνθαηάζηαζε θπηψλ ή δέληξσλ, 

λα πξνζέξρεηαη εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη γηα φιεο ηηο 

εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, εθηφο αββαηνθχξηαθνπ, απφ ην πξσί ζηηο 8:00 έσο 14:00 

θαζεκεξηλά. Ζ εηδνπνίεζε ζα δίδεηαη κε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (email) ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο. Βάζεη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ κελχκαηνο 

ζα ειέγρεηαη  ηφζν ε ελεκέξσζε ηνπ ζπληεξεηή φζν θαη ε αληαπφθξηζή ζηνλ φξν ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

5.7 Ο ππεχζπλνο ππάιιεινο (επφπηεο ζχκβαζεο) θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκ. Καηαζθεπψλ θαη 

πληήξεζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ζα είλαη αξκφδηνη λα θξίλνπλ ηα πεξί ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θχηεπζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

5.8 Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή θζνξά ηνπ θηηξίνπ πνπ πξνθιήζεθε 

απφ ηπρφλ απξφζεθηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ππνρξενχηαη ζε πιήξε 

επαλφξζσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηδίαο δαπάλεο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε ή ηε δεκία γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ 

ζα ηνπ δνζεί, ην Παλεπηζηήκην έρεη ην δηθαίσκα λα  πξνβεί ζε επηδηφξζσζε απηήο  θαη κε 

ρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ.  

5.9 O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο γηα ηηο θνηλσληθέο 

αζθαιίζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηεί κφλν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα είλαη αζθαιηζκέλν απ’ 

απηφλ ζην αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Σακείν ή Οξγαληζκφ.   

5.10 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο ελ ηζρχ λφκνπο 

πεξί εξγαηψλ θαη εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη ηα επηβαιιφκελα κέηξα αζθαιείαο, 

παξακέλνληαο ν κφλνο ππεχζπλνο αζηηθψο θαη πνηληθψο γηα θάζε αηχρεκα πνπ ελδερνκέλσο 

κπνξεί λα ζπκβεί ζην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ απηνχ ή ζε θάζε ηξίην θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ επηζθεπήο. 

5.11 ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ ζπληήξεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξν ηεο παξαηηήζεσο ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη λα ππνβάιιεη 

ζην δηάζηεκα απηφ ηελ παξαίηεζε κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ ΓΣΔ. 

5.12 Ο αλάδνρνο κεηά ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ππεχζπλνπ ππαιιήινπ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 

Έξγσλ θάζε ηξίκελν ζα εθδίδεη ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, εθφζνλ πινπνηεζνχλ νη 

εξγαζίεο εληφο ηνπ ηξηκήλνπ θαη ζην πνζφ πνπ αλαινγεί. Σν πξνυπνινγηδφκελν πνζφ πνπ ζα 

ηνπ απνδνζεί αθνξά κφλν ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, εθφζνλ έρεη 

εθηειέζεη ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο. 

5.13 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη πιήξσο ηα θαζήθνληά ηνπ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

5.14 Γηα φζα δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξαπάλσ φξνπο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ θψδηθα θαη ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί κε έθπηωζε επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο 

πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο πνπ αθνξά ηνλ πξνϋπνινγηζκό ζπληήξεζεο ηνπ 

θήπνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο ρώξνπ, δειαδή ζην ζύλνιό ηεο 12.169,36 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη όιωλ ηωλ λόκηκωλ θξαηήζεωλ) 

6.2   Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 14 κήλεο. 

6.3 Ζ θαζπζηέξεζε ηνπ αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θαηάπησζε θαη' απηήο πνηληθήο 

ξήηξαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ Ν.4412/2016, εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε αληαπφθξηζεο ζε 

βιάβε ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ δχν σξψλ θαη δελ είλαη ππαίηην ην Παλ/κιν ή θάπνηνο ιφγνο

αλσηέξαο βίαο (αξγία, απεξγία θηι.). 

Θεζζαινλίθε,   09 - 06 - 2021 

ΤΝΣΑXΘΗΚΕ 

Επάγγεινο Μπάιιαο  
Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc. 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ/ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο ηνπ 
Σκ. Πξνγξακκαηηζκνύ & Μειεηώλ 

Επάγγεινο Μπάιιαο  
Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Πξνϊζηακέλε  

Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγωλ 

Δξ. Μαξία Αιεμνύδε 

Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc, PhD 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ  ΔΡΓΧΝ 
 
 

Π Ρ Ο Μ Ε Σ Ρ Η  Η    -    Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
 
 

ΕΙΔΟ 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή 
Μνλάδαο 

(€) 

Πνζόηεηα 
(h) 

Δαπάλε 
αλά κήλα 

(€) 
Μήλεο 

Εηήζηα 
Δαπάλε 

(€) 

πληήξεζε 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ 
θαη θπηψλ ζηα 3 αίζξηα 
(θιάδεκα, θνπξεκα, 
ζπληεξεζε ριννηάπεηα, 
κεηαθνξέο, ιηπάζκαηα, 
πιήξσζε κε θεπεπηηθφ 
ρψκα θηι) 

h/κελα 28,04 25 701,00 14 9.814,00 

                                                                                                                          χλνιν   9.814,00 

                                                                                                                    Φ.Π.Α. 24% 2.355,36 

                                                                                                                   Σειηθό πνζό 12.169,36 

 
Θεζζαινλίθε,   09 - 06 - 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεληθή Τπεξεζία ζπληήξεζεο πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
 
Θέζε : Παλ/κην Μαθεδνλίαο, 

            Εγλαηίαο 156 Θεζ/λίθε. 

ΤΝΣΑXΘΗΚΕ 
 
 
 

Επάγγεινο Μπάιιαο  
Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc.  

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ/ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο ηνπ  
Σκ. Πξνγξακκαηηζκνύ & Μειεηώλ 

 
 
 

Επάγγεινο Μπάιιαο  

Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc.  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Πξνϊζηακέλε  

Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγωλ  
 
 
 

Δξ. Μαξία Αιεμνύδε 
Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc, PhD 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωςη μπορεί να ελεγχθεί με βάςη το αρχείο άλλων υπηρεςιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητζρασ:  

Ημερομηνία γζννηςησ(2):   

Σόποσ Γζννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτίου Σαυτότητασ:  Σηλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτφπου (Fax)  

Δ/νςη Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη ηα ζηνηρεία κνπ είλαη 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
ην email γηα ηελ επηθνηλσλία κνπ κε ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ είλαη ………………………………………………… 

θαη φηη:  
α) ηα απαηηνχκελα πιηθά θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη πξνέξρνληαη απφ πηζηνπνηεκέλν θαηαζθεπαζηή κε ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο EN ISO 9001 πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζην κέγηζην ε πγεία ησλ ρξεζηψλ θαη  
β) έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ ηεο γεληθήο ππεξεζίαο, ησλ 

πξνδηαγξαθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ θήπνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ ΠΑΜΑΚ,  θαη ησλ ππνρξεψζεψλ κνπ 
θαη φηη ηα απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 
8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή 
ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.  
4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  
 
 
                                                                                                                                    Ζκεξνκελία:      ……………..2021 
                                                                                                                                                                   Ο – Ζ Γει. 
 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    (Τπνγξαθή) 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΣΕΒΕ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωςη μπορεί να ελεγχθεί με βάςη το αρχείο άλλων υπηρεςιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητζρασ:  

Ημερομηνία γζννηςησ(2):   

Σόποσ Γζννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτίου Σαυτότητασ:  Σηλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτφπου (Fax)  

Δ/νςη Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου 

(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη ……………………………………………… …………………………… ……….……..……… 

…………………………,  ην email γηα ηελ επηθνηλσλία κνπ κε ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ είλαη ………………………….  

θαη φηη:  

α) ηα απαηηνχκελα πιηθά θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη πξνέξρνληαη απφ πηζηνπνηεκέλν θαηαζθεπαζηή κε χζηεκα 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο EN ISO 9001 πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζην κέγηζην ε πγεία ησλ ρξεζηψλ θαη  

β) έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ ηεο γεληθήο ππεξεζίαο, ησλ πξνδηαγξαθψλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ θήπνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ ΠΑΜΑΚ, θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαδφρνπ θαη φηη ηα 

απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.  

4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 

δεινχζα.  

 

Ζκεξνκελία:      ……….2021 

 

Ο – Ζ Γει. 

 

                                                                                                                                                                   (Τπνγξαθή) 

 

 




