
 

 

 

Θεσσαλονίκη,  12.12.2018 

    
                  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
                            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Πληροφορίες : Χρήστος Τσαρδακάς  
Τηλέφωνο  : 2310 891233 

 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (27/18) 

 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, των υπ’ αριθμ. 
6/25.10.2018, 14/07.12.2018 αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου και των υπ’ αριθμ. 354/25.10.2018, 415/07.12.2018 αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη 
προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την παροχή Γενικής υπηρεσίας 

συντήρησης περιβάλλοντος χώρου του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το 
αργότερο μέχρι τις 10.01.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €10.936,80, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0879 του 
τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018 (CPV: 
50800000-3). 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει στο εξωτερικό του μέρος την ένδειξη «Για την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27/18». 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς θα 
πρέπει επίσης να προσκομίσουν: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του 
Ν. 4412/2016.  
Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. 
και Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 



Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. 
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα 
φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο 
για τα ίδια όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, τα νομικά 
πρόσωπα μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 
 
Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά φέρουν ημερομηνία λήξης, θα πρέπει να 
είναι εν ισχύ. 
Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, θα πρέπει 
να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη τής δημοσίευσης της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 
Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά τον προϋπολογισμό συντήρησης του 
κήπου του Περιβάλλοντος χώρου, δηλαδή στο σύνολό της 10.936,80 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων) 
 
Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  και με την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,  
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της πρόσκλησης. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.                                                          
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 
του ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη 
της. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου 
Ιδρύματος ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. που θα 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του άρθρου 72 του ν. 4412/16, ως εγγύηση για την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης,  η οποία θα παραμείνει μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 202 του ν. 4412/16. Ο χρόνος ισχύος 
της εν λόγω εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 
μήνες από τον χρόνο ισχύος της σύμβασης. 
 
Για την μη εκτέλεση της σύμβασης και τη μη συμμόρφωσή του αναδόχου 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης θα του 



επιβάλλονται   οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 218  του ν. 4412/16 
κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε τρίμηνο μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των προς προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που 
αναλογούν στο τρίμηνο και ύστερα από την έγγραφη έγκριση του υπεύθυνου 
υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του πρωτοκόλλου παραλαβής 
της αρμόδιας Επιτροπής.  
 
Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. επικοινωνίας 2310 891 284, 2310891233).  
 
Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, 
καθώς και μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση 
www.uom.gr/promithies.  
 
 
 
 
 
    Η Προϊσταμένη 
      του τμήματος Προμηθειών 
 

 

 

             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΥΡΟΥ 



 

 

     
 
Πληροφορίες : Μαρία Αλεξούδη 
Τηλ.  2310891 224 
 
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή Eπικαιροποιημένων Τεχνικών προδιαγραφών «Γενική υπηρεσία 
συντήρησης περιβάλλοντος χώρου του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

 
 
Σας διαβιβάζουμε τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω γενική υπηρεσία 
κατόπιν της υπ΄ αριθ. 12/28-11-2019 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου και των υπ΄  αριθ. 
Α/Α 354/25-10-2018 και Α/Α 415/7-12-2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ :  
 

«Γενική υπηρεσία συντήρησης περιβάλλοντος χώρου του  
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%  10.936,80 €  ΕΥΡΩ 
 
Προτεινόμενος ΚΑΕ :         0879    ποσό 10.936,80 € με το ΦΠΑ 24% 
                                              
Cpv : 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
 
 
 
 
 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

           

Θεσσαλονίκη,  10/12/2018 
Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Ε.:  756 
 
Προς  
- Τμήμα Προμηθειών 

Κοιν.:   
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
 

 

Η Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  

 
 
 

Δρ. Μαρία Αλεξούδη 
Διπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, Msc, PhD 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1. ANTIKEIMENO TOY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Για την συντήρηση του πρασίνου και των φυτών του Περιβάλλοντος χώρου του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, απαιτούνται συγκεκριµένες εργασίες. Πιο 

συγκεκριµένα: 

 Απολύµανση χώµατος 

 Κλάδεµα θάµνου και δέντρων 

 Κούρεµα Αγριάδας 

 Λίπανση φυτών και δέντρων 

 Καθαρισµός αγριόχορτων στην περίµετρο της περίφραξης 

 Ράντισµα δέντρων και θάµνων 

 Κλάδεµα δέντρων και αναρριχώµενων 

 Μεταφορά φυτών σε σκιερές θέσεις/Μεταφυτεύσεις 

 Αποκοµιδή όλων των άχρηστων υλικών και κλαδιών 

 Αποκοµιδή και καθαρισµός φύλλων 

 Εξαερισµός και κούρεµα Χλοοτάπητα 

 Έλεγχος και προγραµµατισµός συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος 

 Έλεγχος και καθαρισµός µπεκ 

 Ετήσιος Έλεγχος και εξαέρωση του συστήµατος ποτίσµατος 

 Πλήρωση χώρων µε κηπευτικό χώµα 

 Σπορά Γκαζόν 

 

Οι παραπάνω εργασίες απαιτούν την επισκέψεις από εξειδικευµένο συνεργείο σε 

εβδοµαδιαία βάση (4 φορές το µήνα) για τους µήνες Μάιο έως και Οκτώβριο και σε 

δεκαπενθήµερη βάση (2 φορές το µήνα) από το Νοέµβριο έως  και τον Απρίλιο. 

Όσες από τις παραπάνω εργασίες κρίνεται ότι απαιτούν παρουσία συνεργείου δύο 

          Γενική Υπηρεσία συντήρησης 
περιβάλλοντος χώρου του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

 
Θέση : Παν/µιο Μακεδονίας  
            Εγνατίας 156 , Θεσ/νίκη. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
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φορές την εβδοµάδα κατά τη διάρκεια των µηνών Νοεµβρίου- Απριλίου, αυτό θα 

γίνεται µετά από γραπτή τεκµηρίωση από τον υπεύθυνο Γεωπόνο προς την 

Υπηρεσία. 

Παράλληλα, στα πλαίσια της παρούσας γενικής υπηρεσίας, ο ανάδοχος 

οικονοµικός φορέας, θα πρέπει να καταγράψει όλη την υφιστάµενη φύτευση και 

τις απαιτήσεις της καθώς και να καταθέσει τις προτάσεις του για την βελτίωση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστηµίου µας. 

 

 2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 

διαγωνιζόµενου:  

 

1. Φυσικά πρόσωπα ιδιώτες µε πτυχίο Γεωπόνου (ΠΕ ή ΤΕ) ή Αρχιτέκτονα 

Τοπίου 

2. Σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε εξειδίκευση στην κατασκευή και 

συντήρηση κήπων, προµήθεια και τοποθέτηση λιπασµάτων, φοινικοειδών 

οπωροφόρων δέντρων, ανθέων - φυτών,  καθώς και στη συντήρηση 

χλοοταπήτων, ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος 

οµόρρυθµος εταίρος της. Επιχείρησης.  

3. Σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. µε εξειδίκευση στην κατασκευή 

και συντήρηση κήπων, προµήθεια και τοποθέτηση λιπασµάτων, 

φοινικοειδών οπωροφόρων δέντρων, άνθεων - φυτών,  καθώς και στη 

συντήρηση χλοοταπήτων, ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της. 

4. Σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. ή ΑΤΕΒΕ µε εξειδίκευση στην κατασκευή 

και συντήρηση κήπων, προµήθεια και τοποθέτηση λιπασµάτων, 

φοινικοειδών οπωροφόρων δέντρων, ανθέων - φυτών,  καθώς και στη 

συντήρηση χλοοταπήτων, εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ. 

 

Σε κάθε περίπτωση (φυσικό πρόσωπο ιδιώτης, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., 

ΑΤΕΒΕ) πρέπει να διαθέτει έναν τουλάχιστο Γεωπόνο ή Αρχιτέκτονα Τοπίου 

(τεχνική ικανότητα). 
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3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού:  
 

1. Σε περίπτωση Φυσικού πρόσωπου:  

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986  µε την οποία θα δηλώνει την έδρα 

του µε όλα τα σχετικά στοιχεία (ονοµασία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΦΜ 

κ.λ.π.) και ότι  έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών 

της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών (καθαρισµός/συντήρηση), 

και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

(Παράρτηµα Α) 

2. Σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.), εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) 

ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) και ανώνυµης τεχνικής, εµπορικής και 

βιοµηχανικής εταιρίας (Α.Τ.Ε.Β.Ε.) µε εξειδίκευση στην κατασκευή και 

συντήρηση κήπων, προµήθεια και τοποθέτηση λιπάσµάτων, φοινικοειδών 

οπωροφόρων δέντρων, άνθεων - φυτών,  καθώς και στη συντήρηση 

χλοοταπήτων:  

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986 που υπογράφεται από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης και δηλώνει την έδρα της εταιρείας µε όλα τα 

σχετικά στοιχεία (ονοµασία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΦΜ, κ.λ.π.) και 

βεβαιώνει ότι η επιχείρηση έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί 

τόπου συνθηκών της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών 

συντήρησης κήπων και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

3. Σε περίπτωση που η Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν κατατίθεται από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο ή από νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, απαιτείται το γνήσιο της 

υπογραφής του. 

4. Βεβαίωση εµπειρίας (τουλάχιστον 3 ετών) σε παρόµοιες γενικές υπηρεσίες 

συµβατικής αξίας ή ανώτερης των περιγραφόµενων υπηρεσιών (τεχνική 

ικανότητα) συνοδευόµενη από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και 

ολοκλήρωσης των εργασιών. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει ο 

Ανάδοχος. 
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6. Προσκόµιση αντιγράφου του τίτλου σπουδών και επαγγελµατικών 

προσόντων του Γεωπόνου (ΠΕ ή ΤΕ)  (ή του Αρχιτέκτονα Τοπίου) που θα είναι 

υπεύθυνος για τις εργασίες συντήρησης του κήπου. 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
Εργασία  απολύµανση χώµατος, πλήρωση χώρων µε κηπευτικό χώµα και 

συµπύκνωσή του (όπου απαιτείται) κλάδεµα θάµνου και δέντρων, κούρεµα 

αγριάδας , λίπανση φυτών και δέντρων, καθαρισµός αγριόχορτων στην περίµετρο 

της περίφραξης , ράντισµα δέντρων και θάµνων, κλάδεµα δέντρων και 

αναρριχώµενων, µεταφορά φυτών σε σκιερές θέσεις και µεταφυτεύσεις, αποκοµιδή 

όλων των άχρηστων υλικών και κλαδιών, αποµάκρυνση φύλλων, εξαερισµός και 

κούρεµα χλοοτάπητα, σπορά γκαζόν (όπου απαιτείται), έλεγχος και 

προγραµµατισµός συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος , έλεγχος και καθαρισµός 

µπεκ ετήσιος έλεγχος και εξαέρωση του συστήµατος ποτίσµατος και τροποποίηση 

του αριθµού των ποτιστικών σε διάφορους χώρους του κήπου (όπου απαιτείται). 

Η συντήρηση του Περιβάλλοντος Χώρου περιλαµβάνει την εβδοµαδιαία 

επίσκεψη εξειδικευµένου συνεργείου για τους µήνες Μάιο έως και Οκτώβριο και 

δεκαπενθήµερη επίσκεψη τους µήνες Νοέµβριο έως και Απρίλιο. Στην συντήρηση, 

πέραν των περιγραφόµενων εργασιών, συµπεριλαµβάνεται όλες οι απαραίτητες  

δοκιµές ασφαλούς λειτουργίας του ποτιστικού συστήµατος  και η αποκοµιδή πάσης 

φύσεως άχρηστων υλικών, κλαδιών, φύλλων κτλ που προκύπτουν από της εργασίες 

κλαδέµατος, κουρέµατος κτλ. σε κατάλληλους προς απόρριψη χώρους και όχι σε 

χώρους απόθεσης απορριµµάτων του Πανεπιστηµίου. Ειδικά δε για τους µήνες 

Μάιο - Οκτώβριο θα πρέπει η αποκοµιδή να γίνεται επί τόπου µετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών ώστε να µην αποτελούν τα ξερόχορτα δυνητική εστία 

πυρκαγιάς. Παροµοίως, κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων, η αποκοµιδή θα πρέπει 

να υλοποιείται σε εβδοµαδιαία βάση ώστε να µην γίνεται απόφραξη του δικτύου 

απορροής οµβρίων του πανεπιστηµίου µε κλαδιά, φύλλα κτλ. 

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
 

5.1 Για την φροντίδα και τον καλλωπισµό των δέντρων και των φυτών ευθύνεται  

το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΤΕΒΕ) που 

εκτελεί  την υπηρεσία.  
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5.2 Πριν από κάθε επίσκεψη ο υπεύθυνος υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων θα ενηµερώνει µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) τον ανάδοχο για την 

ακριβή ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εργασίας. 

5.3 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και ο καθαρισµός του χώρου της 

συντήρησης µε αποµάκρυνση τυχόν άχρηστων υλικών. Τα υλικά που 

προέκυψαν από κλαδέµατα και κουρέµατα  θα αποµακρύνονται κατόπιν 

ενηµέρωσης και συναίνεσης του υπευθύνου υπαλλήλου της ∆.Τ.Ε. του 

Πανεπιστηµίου σε χώρο κατάλληλο προς απόθεση µε ευθύνη του Αναδόχου, 

εκτός του χώρου του Πανεπιστηµίου. 

5.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης, να πραγµατοποιεί 

επιτόπου έλεγχο µαζί µε τον υπεύθυνο υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για να καταρτισθεί το πρόγραµµα 

Συντήρησης. 

5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης και µετά την 

επιτόπου αυτοψία του χώρου, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να προσκοµίσει 

στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας το ετήσιο 

χρονοδιάγραµµα εργασιών συντήρησης το οποίο θα είναι υπογεγραµµένο από 

τον Γεωπόνο (ή Αρχιτέκτονα Τοπίου) του Αναδόχου. 

5.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν λάβει έγγραφη ειδοποίηση από υπάλληλο του 

Πανεπιστηµίου για αποκατάσταση φυτών ή δέντρων, να προσέρχεται εντός 

δύο (2) ηµερών. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος, 

εκτός Σαββατοκύριακου, από το πρωί στις 8:00 έως 14:00 καθηµερινά. Η 

ειδοποίηση θα δίδεται εγγράφως µε τηλεοµοιοτυπία στην έδρα της εταιρείας. 

Βάσει της χρονοσφραγίδας της τηλεοµοιοτυπίας θα ελέγχεται  τόσο η 

ενηµέρωση του συντηρητή όσο και η ανταπόκρισή στον όρο του παρόντος 

άρθρου. 

5.7 Η ∆/νση Τεχνικών Έργων και ο υπεύθυνος υπάλληλος θα είναι αρµόδιοι να 

κρίνουν τα περί της αποκατάστασης των προβληµάτων της φύτευσης του 

περιβάλλοντος χώρου. 

5.8 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου που 

προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών επισκευής και 
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υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζηµιών ιδίας 

δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζηµία για την 

οποία είναι υπεύθυνος µέσα στη προθεσµία που θα του δοθεί, το 

Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα να  προβεί σε επιδιόρθωση αυτής  και µε 

χρέωση του αναδόχου.  

5.9 O ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους για τις 

κοινωνικές ασφαλίσεις και να χρησιµοποιεί µόνο εργατικό προσωπικό που θα 

είναι ασφαλισµένο απ’ αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό.   

5.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους 

εν ισχύ νόµους περί εργατών και εργασίας και να λαµβάνει τα επιβαλλόµενα 

µέτρα ασφαλείας, παραµένοντας ο µόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για 

κάθε ατύχηµα που ενδεχοµένως µπορεί να συµβεί στο εργαζόµενο προσωπικό 

αυτού ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής. 

5.11 Σε περίπτωση παραίτησης του αναδόχου από την συντήρηση του 

Περιβάλλοντος χώρου, υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως, µε συστηµένη 

επιστολή είκοσι  (20) τουλάχιστον ηµέρες προ της παραιτήσεως τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του Πανεπιστηµίου και να υποβάλλει στο διάστηµα αυτό την 

παραίτηση µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 στην ∆ΤΕ. 

5.11 Ο ανάδοχος µετά την έγγραφη έγκριση του υπεύθυνου υπαλλήλου της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων κάθε τρίµηνο θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής 

υπηρεσιών, εφόσον γίνουν οι εργασίες εντός του τριµήνου και στο ποσό που 

αναλογεί. Το προϋπολογιζόµενο ποσό που θα του αποδοθεί αφορά µόνο τις 

εργασίες συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου εφόσον έχει εκτελέσει τις 

αντίστοιχες εργασίες. 

5.12 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά 

του από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

5.13 Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρµόζονται ανάλογα οι 

σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής νοµοθεσίας που 

ισχύει. 

5.14. Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας, θα πρέπει να καταγράψει όλη την 

υφιστάµενη φύτευση συσχετίζοντας την µε τις θέσεις στις οποίες είναι 
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τοποθετηµένη αναφέροντας παράλληλα και τις απαιτήσεις της. Ταυτόχρονα 

θα πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις του στα πλαίσια τεχνικής έκθεσης για 

την βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστηµίου 

µας κατάλληλα υπογεγραµµένη από Γεωπόνο (ή Αρχιτέκτονα Τοπίου). 

 
 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

6.1 Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί µε έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της 

προϋπολογιζόµενης δαπάνης που αφορά τον προϋπολογισµό συντήρησης 

του κήπου του Περιβάλλοντος χώρου, δηλαδή στο σύνολό της 10.936,80 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α .24% και όλων των νόµιµων κρατήσεων) 

 

6.2 Ο χρόνος της σύµβασης είναι 12 µήνες. 

6.3 Η καθυστέρηση του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης θα συνεπάγεται και την κατάπτωση κατ' αυτής 

ποινικής ρήτρας βάσει του άρθρου 218 του Ν.4412/2016, εφόσον η καθυστέρηση 

ανταπόκρισης σε βλάβη θα είναι µεγαλύτερη των δύο ωρών και δεν είναι υπαίτιο το 

Παν/µίο ή κάποιος λόγος ανωτέρας βίας (αργία, απεργία κτλ.) 

 

 
 
 

Θεσσαλονίκη 10-12-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
 
 
 

Σκορδάρης Αναστάσιος 
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός,MSc.  

 
 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταµένη  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  
 

 
 

∆ρ. Μαρία Αλεξούδη 
∆ιπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, MSc, 

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

ΕΙ∆ΟΣ Μονάδα 
Τιµή Μονάδας 

(€) 
Ποσότητα ∆απάνη (€) 

Συντήρηση κήπων 
(κλάδεµα,κουρεµα, 
συτνηρηση 
χλοοτάπητα, 
µεταφορές, λιπάσµατα 
, πλήρωση µε 
κηπευτικό χώµα κτλ) 

h/µηνα 29,40 25 735,00 

Σύνολο 735 

Φ.Π.Α. 24% 176,40 

Τελικό ποσό 911,40 
 
 
 

 
 

 

Θεσσαλονίκη 10-12-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γενική Υπηρεσία συντήρησης περιβάλλοντος 
χώρου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

 
Θέση : Παν/µιο Μακεδονίας , Εγνατίας 156 

Θεσ/νίκη. 
 

   

                ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

 

Ετήσιος Προϋπολογισµός συντήρησης 
κήπου περιβάλλοντος χώρου ΠΑΜΑΚ 

(911,40*12)   

€10.936,80 

ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
 
 
 

Σκορδάρης Αναστάσιος 
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός,MSc.  

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταµένη  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  
 
 
 
 

∆ρ. Μαρία Αλεξούδη 
∆ιπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, MSc, 

PhD 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(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) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax)  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία µου είναι 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….και ότι: α) τα 
απαιτούµενα υλικά φέρουν σήµανση CE και προέρχονται από πιστοποιηµένο κατασκευαστή µε Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
EN ISO 9001 προκειµένου να εξασφαλιστεί στο µέγιστο η υγεία των χρηστών και β)  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης, των 
επί τόπου συνθηκών της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών συντήρησης του κήπου του Περιβάλλοντος χώρου 
του ΠΑΜΑΚ,  και των υποχρεώσεών µου και ότι τα αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 
ετών. 4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 
Ηµεροµηνία:      ……….20…. 

Ο – Η ∆ηλ. 
 

                                                                                                                                                                                       (Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΤΕΒΕ  

(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) 

 

 
 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο 

Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax)  

∆/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδροµείου 

(Εmail): 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία της εταιρείας είναι 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….κα
ι ότι: α) τα απαιτούµενα υλικά φέρουν σήµανση CE και προέρχονται από πιστοποιηµένο κατασκευαστή µε Σύστηµα 
∆ιασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001 προκειµένου να εξασφαλιστεί στο µέγιστο η υγεία των χρηστών και β)  έλαβα 
γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών 
συντήρησης του κήπου του Περιβάλλοντος χώρου του ΠΑΜΑΚ, και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα 
αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω 
όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

Ηµεροµηνία:      ……….20… 
Ο – Η ∆ηλ. 

 

                                                                                                                                                                   (Υπογραφή) 

 




