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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΕΡΤΘΡΟΤ  ΣΑΤΡΟΤ  28  &  ΚΑΡΤΩΣΑΚΗ  

22131   ΣΡΙΠΟΛΗ – 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  ΣΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΙ ΠΟΛΕΙ 

ΠΑΣΡΑ, ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΣΗ 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ ΑΞΙΑ: 179.070,88ΕΤΡΩ,  

CPV: 90911200-8 Τπθρεςίεσ Κακαριςμοφ Κτιρίων 

KAE: 0845 

 
Στθ Τρίπολθ ςιμερα τθν 05-01-2021 αφενόσ το ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ 

ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ», το οποίο εδρεφει ςτθν Τρίπολθ (επί τθσ οδοφ Ερυκροφ Σταυροφ 28 & 

Καρυωτάκθ) ΑΦΜ 099727226, τθσ Δ.Ο.Υ. Τρίπολθσ και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν 

υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Ρρφτανθ, Κακθγθτι Ακανάςιο Κατςι, δυνάμει του ΦΕΚ 

Τεφχουσ Β’ 4835/29-12-2017 και αφετζρου o κ. Θεόδωροσ Ανδρικόπουλοσ του 

Κωνςταντίνου, με Αρ. Ταυτ. ΑΚ 363000/17-9-2012 Α.Τ. Κιάτου Κορινκίασ, Ρρόεδροσ και 

Διευκφνων Σφμβουλοσ, Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία  SARP facility 

management AE με ΑΦΜ 998935582 ΔΟΤ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που ζχει ζδρα ςτθν οδό Λ. 

Μεςογείων αρ. 469 Αγ. Ραραςκευι Τ.Κ. 153 43 ΑΘΘΝΑ, αφοφ ζλαβαν υπόψθ:  

 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ &                                         ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σηλέφωνο: 2610369419/2610369416                                                                      Σρίπολη:    05-01-2021 

Fax: 2610313770                                                                                        Αρ   πρωτ.:  94/05-01-2021 

Πληροφορίες: Ευαγγελία 

Καραγεωργίου, Ελένη  Νταμάτη                                                            

e-mail: karageor@uop.gr/ edamati@uop.gr 
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1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011(ΦΕΚ Αϋ195) Δομι λειτουργία διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανϊτατων εκπαιδευτικισ 

ιδρυμάτων, όπωσ τροποποιικθκε  με το Ν.4076/2012,το Ν.4115/2013 και το 

Ν.4132/2013. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 1268/82 «Για τθν δομι & λειτουργία των Ανϊτατων 

Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων».  

4. Το ΦΕΚ 113/24-05-2002 Κδρυςθ Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου και του ΡΔ 

70/2013 Κατάργθςθ & Συγχϊνευςθ Τμθμάτων Κατάργθςθ Μετονομαςία και 

Συγκρότθςθ Σχολϊν Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.  

5.  Τισ διατάξεισ του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «υκμίςεισ κεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ» 

6. Τισ διατάξεισ του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017 «Οργάνωςθ και 

λειτουργία Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ 

διατάξεισ». 

7. Τισ διατάξεισ του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95)  «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, 

ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».  

8. Τθν υπ’ αρίκμ. 105875/Η1/2019 (ΦΕΚ 2787/τΒϋ/4-7-2019), απόφαςθ περί 

κατανομισ των ακινιτων του Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) 

Δυτικισ Ελλάδασ 

9. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και 

άλλεσ διατάξεισ», 

10. Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - 

Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου 

Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

11. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των 

κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

12. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνζδριο» 
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13. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν 

οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

14. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων…»,  

15. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ 

υπθρεςιϊν” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ 

διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, όπωσ τροποποιικθκε από το 

άρκρο 22 του ν. 4144/2013, 

16. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 

διατάξεισ”, 

17. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 

Αξίασ»,  

18. Τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

19. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά 

Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

20. Τισ διατάξεισ ου π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 

πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

21. Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

Διατάκτεσ” 

22. Τισ διατάξεισ του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν 

προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

23. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

24. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  
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25. Το με αρικμ. πρωτ. 30440/8.5.2006 ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και 

Συνεργεία Κακαριότθτασ», 

26. Το με αρικμ. πρωτ. 31262/16.11.2006 ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του 

Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του 

Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και Συνεργεία Κακαριότθτασ» 

27. Τθν με Α.Ρ.31372/09.08.2010, ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου 

Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ- Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 

ςχετικά με τισ «ςυμβάςεισ του Δθμοςίου με εταιρίεσ security και ςυνεργεία 

κακαριότθτασ», 

28. Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων 

του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

29. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

30. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

31. Τισ διατάξεισ του Ν.4155/ΦΕΚ Αϋ/120/29.05.2013 «Εκνικό Σφςτθμα 

θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων &άλλεσ διατάξεισ». 

32. Τισ διατάξεισ του Ν.4488/2017 Αϋ/137/13.09.2017 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ 

Δθμοςίου &λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των 

εργαηόμενων δικαιϊματα ατόμων με αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ» και 

ειδικότερα το άρκρο 39 (αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

&χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβιάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 

33. Το υπϋαρικμ. 647ΦΕΚ /τεφχοσ Υ.Ο.Δ.Δ /6-12-2017 Ρερί Διαπιςτωτικισ Ρράξθσ 

Εκλογισ Ρρφτανθ & τεςςάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου.  

34. Το Ν.4610/ΦΕΚ 70 Τ.Αϋ/7-5-2019 Συνζργειεσ Ρανεπιςτθμίων και ΤΕΙ πρόςβαςθ 

ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτουσ και λοιπζσ διατάξεισ. 

35. Τθν 105875/Η1/2787 ΦΕΚ Βϋ/4-7-2019 Απόφαςθ περί Κατανομισ Ακινιτων του 

Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι)Δ. Ελλάδασ. 
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36. Τθν υπϋαρικμ. 175419/Β2/11-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΜΑ46ΜΤΛΘ-Θ1Δ) Ζγκριςθ 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ποςοφ 1.806.000,00 ευρϊ ςε βάροσ του ΚΑΕ  0845 

«Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων» ζτουσ 2020,2021,2022,2023 Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου. 

37. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 

λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω 

και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

38. Τθν υπ’ αρίκμ. 30/26-11-2019 Απόφαςθ Συγκλιτου (ΑΔΑ: ΨΘ2Δ469Β7Δ-ΧΟΕ) 

περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ πραγματοποίθςθσ αιτιματοσ προζγκριςθσ για 

παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

39. Τθν υπ’ αρικμ 23/26-11-2019 Απόφαςθ Συγκλιτου (ΑΔΑ: 6ΓΑΟ469Β7Δ-ΣΙ4) περί 

ζγκριςθσ διενζργειασ τεφχουσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ & ςυγκρότθςθσ 

Επιτροπϊν θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

40. Τθν υπ’ αρίκμ. 13/2019(αρ. πρωτοκόλλου 13596/17-12-2019) διακιρυξθ 

ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,  για τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Καλαμάτα 

και Σπάρτθ». 

41. Το αρικμ. πρωτ. 2404/6-3-2020 Ρρακτικό αποςφράγιςθσ των φακζλων 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικϊν προςφορϊν του αρικμ. 13/2019 

ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ  για τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του πανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Καλαμάτα 

και Σπάρτθ», με ςυςτθμικό αρικμό 81657.  

42. Τθν αρικμ. 27/20-03-2020 Απόφαςθ 169θσ Συνεδρίαςθσ Συγκλιτου 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, με τθν οποία εγκρίκθκε το αρικμ.πρωτ. 

2404/06-03-2020 Ρρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ, ςφμφωνα με το οποίο 

απορρίφκθκαν οι προςφορζσ των εταιρειϊν 3GFACILITIESSERVICES, ΕΛΕΚΤ Α.Ε., 

IONIANSECURITY, ΝΤΗΑΙΜΕΘΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΟΜΒΟΣ ΕΡΕ και ζγινε αποδεκτι 

θ προςφορά τθσ εταιρείασ SARPFACILITYMANAGEMENT για το επόμενο ςτάδιο 
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του διαγωνιςμοφ, ιτοι τθν αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ τθσ προςφοράσ, ΑΔΑ: 

ΩΧ4Γ469Β7Δ-ΞΔΘ. 

43. Τθν αρικμ. πρωτ. 3463/09-04-2020 προςφυγι τθσ εταιρείασ ΕΛΕΚΤ ΑΕ, ενϊπιων 

τθσ ΑΕΡΡ, με Γενικό Αρικμό Κατάκεςθσ (Γ.Α.Κ. 418/10-04-2020) κατά τθσ 

αρικμ.27/20-03-2020 Απόφαςθσ 169θσ Συνεδρίαςθσ Συγκλιτου Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου. 

44. Τθν Ρράξθ Ρροζδρου 7ου κλιμακίου αρικ. 528/10-04-2020 τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, περί οριςμοφ θμερομθνίασ εξζταςθσ τθσ με Γενικό 

Αρικμό Κατάκεςθσ 418/10-04-2020 προδικαςτικισ προςφυγισ του οικονομικοφ 

φορζα  με τθν επωνυμία «ΕΛΕΚΤ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ» 

& ειςθγθτι-κλιςθ περί απόψεων επί αιτιματοσ προςωρινϊν μζτρων.  

45. Το αρικμ. πρωτ. 3501/10-04-2020 ζγγραφο του Αντιπρφτανθ Οικονομικϊν, 

Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, για τθν 

αναςτολι διενζργειασ του ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 

αρ.13/2019 με ςυςτθμικό αρικμό 81657.  

46. Τθν αρικμ. πρωτ. 3551/13-04-2020 (με ανάρτθςθ ςτο ΕΣΘΔΘΣ 10-04-2020) 

επιςτολι τθσ  εταιρείασ IONIANCLEAN&CARE –ΚΟΔΟΛΑΙΜΘΣ ΘΕΟΔΩΟΣ.  

47. Το αρικμ. πρωτ. 3584/14-04-2020 ζγγραφο του Αντιπρφτανθ Οικονομικϊν, 

Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, επί των 

απόψεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ περί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ τθσ 

εταιρείασ ΕΛΕΚΤ ΑΕ με επιςυναπτόμενο το από 14-04-2020 Ρρακτικό τθσ 

επιτροπισ διενζργειασ.  

48. Τα αρικμ.πρωτ. 157000 & 156841/18-05-2020 ζγγραφα του ΣΕΡΕ για τθν 

παροχι ςτοιχείων περί των πράξεων επιβολισ προςτίμου υψθλισ, πολφ 

υψθλισ ςοβαρότθτασ και αδιλωτθσ εργαςίασ των ςυμμετεχουςϊν εταιρειϊν 

ςτον διαγωνιςμό αρ.13/2019 κατόπιν του αρικμ.πρωτ. 4278/14-05-2020 

ςχετικοφ εγγράφου του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.  

49. Τθν αρικμ. 645/2020 (αρικμ.πρωτ. 5150/10-06-2020 Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου) Απόφαςθ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, 

ςφμφωνα με τθν οποία γίνεται δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι τθσ εταιρείασ 

ΕΛΕΚΤ AEκαι ακυρϊνει τθν υπ’ αρικμ. 27/20-03-2020 Απόφαςθ τθσ Συγκλιτου 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου (Συνεδρίαςθ 169θ) (ΑΔΑ: ΩΧ4Γ469Β7Δ-ΞΔΘ). 

50. Το υπ’ αρίκμ.πρωτ. 5607/22-06-2020 Υπόμνθμα  τθσ εταιρείασ ΚΟΔΟΛΑΙΜΘΣ 

ΕΥΘ. ΘΕΟΔΩΟΣ με διακριτικό τίτλο IONIAN SECURITY. 
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51. Το από 7/7/2020 πρακτικό αξιολόγθςθσ των φακζλων δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ-τεχνικϊν προςφορϊν του αρικμ. 13/2019 ανοικτοφ τακτικοφ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ  για τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του πανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ 

Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ», με 

ςυςτθμικό αρικμό 81657, μετά τθν υπ’ αρίκμ. 645/2020 Απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ. 

52. Τθν αρικμ. 41/10-07-2020 Απόφαςθ 170θσ Συνεδρίαςθσ Συγκλιτου 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, με τθν οποία εγκρίκθκε το από 07-07-2020 

Ρρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ, ςφμφωνα με το οποίο  απορρίφκθκε θ 

προςφορά τθσ εταιρείασ ΕΛΕΚΤ ΑΕ για τισ πανεπιςτθμιακζσ μονάδεσ ςτθν 

Ράτρα και τθν Καλαμάτα και εγκρίκθκε θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ και θ 

πρόςκλθςθ των ςυμμετεχόντων για τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν 

προςφορϊν, ΑΔΑ: 6ΤΧΑ469Β7Δ-ΑΘΑ.  

53. Τθν αρικμ. πρωτ. 7121/04-08-2020 προςφυγι τθσ εταιρείασ ΕΛΕΚΤ ΑΕ, ενϊπιων 

τθσ ΑΕΡΡ, με Γενικό Αρικμό Κατάκεςθσ (Γ.Α.Κ. 1027/31-07-2020), κατά τθσ 

αρικμ. 41/10-07-2020 Απόφαςθσ 170θσ Συνεδρίαςθσ Συγκλιτου Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου. 

54. Τθν Ρράξθ Ρροζδρου 7ου κλιμακίου αρικ. 1232/31-07-2020 τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, περί οριςμοφ θμερομθνίασ εξζταςθσ τθσ με Γενικό 

Αρικμό Κατάκεςθσ 1027/31-07-2020 προδικαςτικισ προςφυγισ του 

οικονομικοφ φορζα  με τθν επωνυμία «ΕΛΕΚΤ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ»  &ειςθγθτι-κλιςθ περί απόψεων επί αιτιματοσ 

προςωρινϊν μζτρων.  

55. Το αρικμ. πρωτ. 7238/05-08-2020  ζγγραφο του Αντιπρφτανθ Οικονομικϊν, 

Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, για τθν 

αναςτολι διενζργειασ του ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 

αρ.13/2019 με ςυςτθμικό αρικμό 81657.  

56. Το αρικμ. πρωτ. 7248/06-08-2020 ζγγραφο του Αντιπρφτανθ Οικονομικϊν, 

Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, επί των 

απόψεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ περί τθσ με Γ.Α.Κ.-Α.Ε.Ρ.Ρ. 1027/31-07-2020 

προδικαςτικισ προςφυγισ τθσ εταιρείασ ΕΛΕΚΤ ΑΕ.  

57. Τθν αρικμ. 1073/2020 Απόφαςθ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με τθν οποία απορρίπτεται θ προδικαςτικι προςφυγι 

τθσ εταιρείασ ΕΛΕΚΤ AE. 
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58. Το από 21/10/2020 πρακτικό αξιολόγθςθσ των φακζλων των οικονομικϊν 

προςφορϊν του αρικμ. 13/2019 ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ  

για τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του 

πανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ 

Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ», με ςυςτθμικό αρικμό 81657 

59. Τθν υπ’ αρίκμ. 17/13-11-2020 Απόφαςθ τθσ 182θσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου 

του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου (ΑΔΑ: 6Θ69469Β7Δ-ΤΒ0) περί ζγκριςθσ του 

από 21/10/2020 πρακτικοφ αξιολόγθςθσ των φακζλων των οικονομικϊν 

προςφορϊν  του αρικμ. 13/2019 ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ  

για τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του 

πανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ 

Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ», με ςυςτθμικό αρικμό 81657 

60. Το από 04-12-2020 Ρρακτικό αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

του αρικμ. 13/2019 ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ  για τθν 

«Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του 

πανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ 

Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ», με ςυςτθμικό αρικμό 81657 και τθν ανάδειξθ 

οριςτικοφ αναδόχου 

61. Τθν υπ’ αρίκμ. 4/21-12-2020 Απόφαςθ τθσ 184θσ  ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου 

του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου (ΑΔΑ: ΨΙΨ2469Β7Δ-ΗΒΣ, ΑΔΑΜ: 

20AWRD007903421) περί ζγκριςθσ του από 04-12-2020 Ρρακτικοφ αξιολόγθςθσ 

των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του αρικμ. 13/2019 ανοικτοφ τακτικοφ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ  για τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του πανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ 

Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ», με 

ςυςτθμικό αρικμό 81657 και τθν ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου 

 

Συμφϊνθςαν τα κάτωκι: 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, «Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου», ανακζτει ςτθν ανωτζρω 

εταιρίαSARP facility management AE, ονομαηόμενθ ςτο εξισ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» τθν παροχι 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακών εγκαταςτάςεων του Πανεπιςτθμίου 

Πελοποννιςου ςτισ Πανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Πάτρα, Καλαμάτα και πάρτθ, 

από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ και για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) 

μθνϊν, με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.    
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν χϊρων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ 

Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ Καλαμάτασ, Σπάρτθσ και Ράτρασ.  

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται  για το χρονικό διάςτθμα από 07/01/2021 ζωσ 

31/12/2021. 

Κατά τθ κερινι περίοδο, από τθν 15θ Ιουλίου ζωσ τθν 20θ Αυγοφςτου κα πρζπει να 

διατίκεται για τθν κακαριότθτα των περιγραφόμενων χϊρων το 25% του απαςχολοφμενου 

κατά τον υπόλοιπο χρόνο δυναμικοφ.  

Εξαιροφνται από τον χρόνο τθσ ςφμβαςθσ: α) οι αργίεσ των Χριςτουγζννων, ιτοι από 24 

Δεκεμβρίου ζωσ 2 Ιανουαρίου και β) οι αργίεσ του Ράςχα, ιτοι από το Σάββατο του 

Λαηάρου ζωσ και τθν Δευτζρα του Ράςχα. 
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Οι προσ κακαριότθτα κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ανά Ομάδα/Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, κακϊσ και το απαςχολοφμενο κακορίηονται παρακάτω. 

 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΣΡΑ 

 

ΚΣΙΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΚΤΙΙΟ 1 (ΡΤΕΥΓΑ ΜΙΚΟΥ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΟΥ) 

552 
Ρεριλαμβάνονται (2) 

εςωτερικά αίκρια 

ΚΤΙΙΟ 3Β (ΕΞΥΡΝΟ ΣΡΙΤΙ) 176  

ΚΤΙΙΟ 2Β (ΑΙΘΟΥΣΕΣ Η) 1.578  

ΚΤΘΙΟ 4 (ΣΤΕ) 
6.943 

Ρεριλαμβάνονται τα (2) 
εςωτερικά αίκρια ΚΤΘΙΟ 5 (ΣΤΕ) 

ΚΤΙΙΟ ΚΑΑΜΑΝΛΘ 2.695 
Ρεριλαμβάνεται το 

υπόγειο 

(ΚΤΘΙΟ 9) ΚΤΘΙΟ Θ/Υ  1.518 
Ρεριλαμβάνεται το 

υπόγειο 

ΚΤΘΙΟ 8 (ΣΤΕ-ΕΓΑΣΤΘΙΟ 
ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ) 

4.459 
 

ΚΤΘΙΟ 10 (ΘΛΙΑΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ)  1.945 
Ρεριλαμβάνεται το 

υπόγειο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ  123  

ΚΤΙΙΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ & 
ΑΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΥΡΘΕΣΙΑΣ  

158 
 

ΕΣΤΙΑ 3 (ΡΩΘΝ ΚΑΤΑΛΘΦΘΕΝ 
ΚΤΙΙΟ)  

123 
 

ΕΣΤΙΑ 2 (ΡΑΛΑΙΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 
«ΚΟΥΚΟΥ») 

766 
 

ΕΣΤΙΑ 2 (ΝΕΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 
«ΚΟΥΚΟΥ») 

1622 
Ρεριλαμβάνεται το 

υπόγειο 

ΣΥΝΟΛΟ  Ι 22.658 

Αφαιρείται ποςοςτό που 
αντιςτοιχεί ςτισ 

τοιχοποιίεσ κατά 
προςζγγιςθ εκτίμθςθσ 

(12%)  

ΤΝΟΛΟ  

 
19.939 Μ2 

 

Δφο (2) άτομα με 8ωρθ απαςχόλθςθ κακθμερινά 

Σρία (3) άτομα με 6ωρθ απαςχόλθςθ κακθμερινά 

ε περίπτωςθ αφξθςθσ ι μείωςθσ των προσ κακαριότθτα χώρων, θ ετιςια τιμι για 
κακαριότθτα εςωτερικών χώρων ανά τετραγωνικό μζτρο ορίηεται ςε τρία, 3,00 € (τρία 
ευρώ), χωρίσ Φ.Π.Α.  
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ΟΜΑΔΑ 2 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

ΚΣΙΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ  14.784 
 

ΝΕΟ ΚΤΙΙΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ & 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΩΝ ΣΕΥΡ  

7.000 
Ρεριλαμβάνονται το 

Υπόγειο*, το Ιςόγειο και 
ο 1οσ όροφοσ του κτιρίου 

ΚΤΙΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ  1.972 

Ρεριλαμβάνεται και το 
υπόγειο το οποίο 

αποτελεί χϊρο κφριασ 
χριςθσ (γραφεία κλπ.) 

ΣΥΝΟΛΟ  Ι 23.756 

Αφαιρείται ποςοςτό που 
αντιςτοιχεί ςτισ 

τοιχοποιίεσ κατά 
προςζγγιςθ εκτίμθςθσ 

(12%)  

  
20.905 m2 

ΓΘΡΕΔΑ (Τζνισ, μπάςκετ, βόλεϊ) 
** 

1.800 
 

Ρεριβάλλοντασ  χϊροσ – 
πεηοδρόμια – χϊροι ςτάκμευςθσ 

5.000 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 6.800 
6.800 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
27.705 m2 

 

 

* Ο υπόγειοσ χϊροσ είναι χϊροσ Θ/Μ εγκαταςτάςεων και θ ςυχνότθτα κακαριςμοφ μπορεί 

να είναι μία (1) φορά το χρόνο.  

** Θ ςυχνότθτα κακαριςμοφ των γθπζδων μπορεί να είναι μία (1) φορά το μινα (ι και 

περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο) 

 

Ζνα (1) άτομο με 8ωρθ απαςχόλθςθ κακθμερινά 

Σζςςερα (4) άτομα με 6ωρθ απαςχόλθςθ κακθμερινά 

ε περίπτωςθ αφξθςθσ ι μείωςθσ των προσ κακαριότθτα χώρων, θ ετιςια τιμι για 
κακαριότθτα: 

Α) εςωτερικών χώρων ανά τετραγωνικό μζτρο ορίηεται ςε 2,80 € (δφο ευρώ και ογδόντα 
λεπτά), χωρίσ Φ.Π.Α. 

Β) εξωτερικών χώρων ανά τετραγωνικό μζτρο ορίηεται ςε 1,62 € (ζνα ευρώ κι εξιντα δφο 
λεπτά), χωρίσ Φ.Π.Α.  





12 
 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΣΗ 

 

ΚΣΙΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΚΤΙΙΟ ΒΑΛΙΩΤΘ 3.776 
 

   

ΣΥΝΟΛΟ  Ι 3.776 

Αφαιρείται ποςοςτό που 
αντιςτοιχεί ςτισ 

τοιχοποιίεσ κατά 
προςζγγιςθ εκτίμθςθσ 

(12%)  

  
3.323 m2 

Εξωτερικόσ χϊροσ (προαφλιο 
κλπ.) 

1.500 
1500 

ΤΝΟΛΟ  

 
4.823m2 

 

 

 

Δφο (2) άτομα με 4ωρθ απαςχόλθςθ κακθμερινά 

ε περίπτωςθ αφξθςθσ ι μείωςθσ των προσ κακαριότθτα χώρων, θ ετιςια τιμι για 
κακαριότθτα: 

Α) εςωτερικών χώρων ανά τετραγωνικό μζτρο ορίηεται ςε 4,01 € (τζςςερα ευρώ και ζνα 
λεπτό), χωρίσ Φ.Π.Α. 

Β) εξωτερικών χώρων ανά τετραγωνικό μζτρο ορίηεται ςε 1,27 € (ζνα ευρώ και είκοςι 
επτά λεπτά), χωρίσ Φ.Π.Α.  
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Η υπθρεςία κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ που περιγράφονται αναλυτικά, ςτθν παροφςα φμβαςθ, ςτθν Προςφορά 

του Αναδόχου, θ οποία είναι δεςμευτικι, ςτθν πρόςκλθςθ για διαπραγμάτευςθ κακώσ 

και ςτο αναλυτικό πρόγραμμα κακαριςμοφ (ώρεσ, είδοσ κ.λ.π) που κα ςυμφωνθκεί με τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ κάκε Πανεπιςτθμιακισ Μονάδασ.  

Το προςωπικό του Αναδόχου κα εργάηεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων 

Υπθρεςιϊν τθσ κάκε Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ και τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ -ΦΟΡΟΙ  

1. Το ςυνολικό τίμθμα για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό 

των 144.412,00 €( εκατόν ςαράντα τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων δϊδεκα ευρϊ) χωρίσ 

Φ.Ρ.Α. και 179.070,88 €(εκατόν εβδομιντα εννζα χιλιάδεσ εβδομιντα ευρϊ και ογδόντα 

οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και αναλφεται όπωσ παρακάτω για κάκε 

Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα: 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΣΡΑ 

Μθνιαίο κόςτοσ, ποςό 4.976,67 €(τζςςερισ χιλιάδεσ εννιακόςια εβδομιντα ζξι ευρϊ και 

εξιντα επτά λεπτά) χωρίσ Φ.Ρ.Α., ποςό 6.171,07 €(ζξι χιλιάδεσ εκατόν εβδομιντα ζνα ευρϊ 

και επτά λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

υνολικό κόςτοσ δώδεκα (12) μθνών ποςό 59.720,00 €(πενιντα εννζα χιλιάδεσ επτακόςια 

είκοςι ευρϊ)χωρίσ Φ.Ρ.Α., ποςό 74.052,80 €(εβδομιντα τζςςερισ χιλιάδεσ πενιντα δφο 

ευρϊ και ογδόντα λεπτά)ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

ΟΜΑΔΑ 2 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

Μθνιαίο κόςτοσ, ποςό 5.789,17 €(πζντε χιλιάδεσ επτακόςια ογδόντα εννζα ευρϊ και δζκα 

επτά λεπτά) χωρίσ Φ.Ρ.Α., ποςό 7.178,57 €  ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

υνολικό κόςτοσ δώδεκα (12) μθνών ποςό 69.470,00 €(εξιντα τζςςερισ χιλιάδεσ 

τετρακόςια εβδομιντα ευρϊ) χωρίσ Φ.Ρ.Α., ποςό 86.142,80 €(ογδόντα ζξι χιλιάδεσ εκατόν 

ςαράντα δφο ευρϊ και ογδόντα λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

ΟΜΑΔΑ 3 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΣΗ 

Μθνιαίο κόςτοσ, ποςό 1.268,50 €(χίλια διακόςια εξιντα οκτϊ ευρϊ και πενιντα λεπτά) 

χωρίσ Φ.Ρ.Α., ποςό 1.572,94 €(χίλια πεντακόςια εβδομιντα δφο ευρϊ και ενενιντα 

τζςςερα λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

υνολικό κόςτοσ δώδεκα (12) μθνών ποςό 15.222,00 €(δζκα πζντε χιλιάδεσ διακόςια 

είκοςι δφο ευρϊ) χωρίσ Φ.Ρ.Α., ποςό 18.875,28 €(δζκα οκτϊ χιλιάδεσ οκτακόςια εβδομιντα 

πζντε ευρϊ και είκοςι οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  
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2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα, μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 

τιμολογίου και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ «Βεβαίωςθσ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν» από τθν 

αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν και υπό τον όρο ότι δε 

ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων 

ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του Αναδόχου.  

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται, με χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ που κα εκδίδεται ανά 

ΟΜΑΔΑ και κα εξοφλείται από το Ταμείο του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου με κατάκεςθ 

ςε λογαριαςμό του Αναδόχου. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των παρακάτω 

δικαιολογθτικϊν: 

1) Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν ( ανά  Ομάδα). 

2)«Βεβαίωςθσ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και Καλισ 

Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν τθσ κάκε Ομάδασ. 

3) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

4) Βεβαίωςθ του ΙΚΑ για μθ οφειλόμενεσ ειςφορζσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

5) ΤΟ ΕΝΤΥΡΟ 4 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ που υποβάλλεται ςτο Σ.ΕΡ.Ε, ςε περίπτωςθ που 

υπάρχουν αλλαγζσ ωσ προσ το προςωπικό, τισ αποδοχζσ κ.λπ. από τθν αρχικι κατάκεςθ του 

εντφπου .  

ΕΠΙΗΜΑΝΗ :  

Με τθν κατάκεςθ του πρϊτου τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςκομίςει το ΕΝΤΥΡΟ 4 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ που υποβάλλεται ςτο Σ.ΕΡ.Ε.  

Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο 

άρκρο 200 του N.4412/2016 και τθν υπ’ αρικμ.2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Θ αμοιβι για τθ παροχι των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν υπόκειται ςε κρατιςεισ 0,07% υπζρ 

τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Αρ.375 παρ.7), 0,06% υπζρ τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν και 0,02% υπζρ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (Ν.4412/2016 Αρ.36 παρ.6) μετά του αναλογοφντοσ 

χαρτοςιμου και του επ’ αυτοφ ΟΓΑ χαρτοςιμου, οι οποίεσ υπολογίηονται ςτο ςφνολο τθσ 

προςφοράσ προ Φ.Ρ.Α. τθσ αρχικισ και βαρφνουν τον Ανάδοχο κακϊσ και οποιαδιποτε 

άλλθ κράτθςθ τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ με τον 

Ανάδοχο. 
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Επίςθσ κα γίνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ποςοςτοφ (%) 8% επί τθσ κακαρισ αξίασ, 

για τθν οποία χορθγείται βεβαίωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ 

167). Ο ΦΡΑ βαρφνει το «Ρανεπιςτιμιο»  

Το ζργο χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ρανεπιςτιμιο 

Ρελοποννιςου ΚΑΕ 0845. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

3.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί 

από τθν  αρμόδια τριμελι επιτροπι παραλαβισ  θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο Ρρυτανικό 

Συμβοφλιο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 

επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που 

αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και τυχόν τροποποιιςεισ του.  

3.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια 

απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των 

εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ 

κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 

λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου 

τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να 

απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

3.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο 

θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα 

ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο 

ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 

παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ 

ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 
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Θ Επιτροπι  Ραραλαβισ, κα καταρτίηει το ανάλογο πρακτικό Ραραλαβισ/καλισ εκτζλεςθσ, 

το οποίο κα ςυνοδεφει το τιμολόγιο του Αναδόχου πριν από κάκε πλθρωμι.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΧΩΡΗΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

Ο ανάδοχοσ δεν υποκακίςταται από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν’ όλο ι εν μζρει ςτα 

δικαιϊματα ι υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ παροφςα ςφμβαςθ. Κατ’ εξαίρεςθ, 

ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει μζροσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ υπογραφείςασ 

ςφμβαςθσ ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα, μετά από 

ςχετικι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά περίπτωςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 

ανάδοχοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και γνωςτοποιεί το ςφνολο των 

εγγράφων που πιςτοποιοφν τθν εκχϊρθςθ προσ τθν Τράπεηα.  

 Θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ 

αναφορικά με τθ εξζλιξθ τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ μεταξφ του αναδόχου και τθσ 

τελευταίασ. Ειδικότερα δε εάν λόγω ζκπτωςθσ του αναδόχου, λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

επιβολι και καταλογιςμόσ ρθτρϊν κακϊσ και λόγω άλλων ςυναφϊν περιςτάςεων που 

προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ και ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ 

υποχρεϊςεισ του ζναντι τθσ Τράπεηασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και 

μζςα ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου του «Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου».  

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα 

υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε 

τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία.  

Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ζχει τθ δυνατότθτα να τροποποιιςει τουσ χϊρουσ και να 

ανακατανείμει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, εφόςον προκφψει αλλαγι ςτισ κτθριακζσ 

εγκαταςτάςεισ του (εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ) που αφοροφν τα αναφερόμενα 

ςτθν παροφςα Διακιρυξθ κτιρια,  

 α) με ανάλογθ μείωςθ του μθνιαίου κόςτουσ με βάςθ τα τετραγωνικά μζτρα, ςε περίπτωςθ 

μείωςθσ των εγκαταςτάςεων.  Στθν περίπτωςθ αυτι, κα πραγματοποιείται τροποποίθςθ 

τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία. Πςον αφορά το χρονικό διάςτθμα από τθν 
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ζγγραφθ ειδοποίθςθ του αναδόχου ζωσ και τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ, κα μπορεί να γίνει αναδρομικά θ αντίςτοιχθ μείωςθ του 

τιμιματοσ, εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει ειδοποιθκεί τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν υπογραφι 

τθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ     

 ι  

β) με τροποποίθςθ των ωρϊν παροχισ υπθρεςιϊν για τθν κακαριότθτα ϊςτε να 

ςυμπεριλθφκοφν και τα νζα κτιρια, ςε περίπτωςθ αφξθςθσ των εγκαταςτάςεων, χωρίσ να 

ξεπεραςτεί ο αρχικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει 

επίςθσ να υπάρξει τροποποίθςθ ςτθσ ςφμβαςθσ.   

Ωςτόςο, για τθν αυξομείωςθ των ωρϊν μεταξφ των προβλεπόμενων ςτθν ςφμβαςθ χϊρων 

και θμερϊν δεν χρειάηεται τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ αλλά αυτό κα γίνεται με ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ του αναδόχου (ςυμπεριλαμβανομζνου και του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου e-

mail) και αποδοχι αυτοφ.   

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Θ κακαριότθτα κα εκτελείται ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά του «Αναδόχου», θ 

οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ και τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρίκμ. 13/2019 Διακιρυξθ, που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα Σφμβαςθ ςαν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι και ΙΙ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

παροφςασ. 

2. Το αντικείμενο τθσ παροφςασ κα υλοποιιςει ο ανάδοχοσ με δικό του προςωπικό. 

Ουδεμία ςχζςθ ιδρφεται μεταξφ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο ανάδοχοσ με το 

Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου και ςυνεπϊσ, θ καταβολι μιςκϊν, θμερομίςκιων, 

επιδομάτων, αςφαλιςτικϊν ι άλλων ειςφορϊν κλπ βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ 

τθσ ιςχφουςασ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από 

αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 

οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ 

προσ αποκατάςταςι τθσ. Ο Ανάδοχοσ/οι υποχρεοφται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των 

διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ δθλαδι, καταβολι νομίμων αποδοχϊν οι οποίεσ ςε 

καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν οικεία ΣΣΕ 

(Κλαδικι), τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ κ.λπ.  

3. Πλεσ οι υποχρεϊςεισ και οικονομικζσ επιβαρφνςεισ που προκφπτουν από αυτι τθν 

αςφάλιςθ κακϊσ και κάκε ειςφορά υπζρ των Οργανιςμϊν και ταμείων κυρίασ ι 
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επικουρικισ αςφάλιςθσ και για κρατιςεισ υπζρ τρίτου και λοιπζσ εν γζνει επιβαρφνςεισ 

φόρουσ τελ. Χαρτοςιμου κ.λ.π., βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο ωσ εργοδότθ του 

κάκε φφςθσ προςωπικοφ που χρθςιμοποιείται από αυτόν.  

4. Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ ο Ανάδοχοσ/οι υποχρεοφται να 

τθρεί τουσ κείμενουσ νόμουσ, διατάξεισ κ.λ.π. και γενικά αυτοφσ που αφοροφν τθν υγεία και 

αςφάλεια του προςωπικοφ που χρθςιμοποιείται από αυτόν, ευκυνόμενοσ για κάκε 

παράβαςθ του.  

5. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται 

ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 

παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ – ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 Για τθν άρτια, άριςτθ, πιςτι και ςφμφωνα με τουσ εδϊ όρουσ εκτζλεςθ τθσ Υπθρεςίασ, ο 

Ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατζκεςε ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Ρελοποννιςου: 

Α. Τθν με αρικμό 633/752395-5/B’  τθσ Εκνικισ Τράπεηασ,  Κατάςτθμα Ψυχικοφ (614),  

ποςοφ 7.220,60€, επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

παράρτθμα V τθσ πρόςκλθςθσ για διαπραγμάτευςθ και το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι 144.412,00 €, με διάρκεια ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ. Αυτι κα 

επιςτραφεί ζνα μινα μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, εφόςον δεν ζχει 

παρουςιαςτεί λόγοσ ζκπτωςθσ του Αναδόχου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα παρακάτω. 

Ρζρα από τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ δικαιοφται το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ςε 

περίπτωςθ κιρυξθσ του Αναδόχου τθσ ωσ ζκπτωτου να αξιϊςει ςωρευτικά και τθν 

ανόρκωςθ κάκε ηθμίασ κετικισ ι αποκετικισ που αυτό υπζςτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ. 

Β. Το υπ’ αρίκμ. 2442880/10 αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ατυχθμάτων. 

Γ. Κατάςταςθ απαςχολουμζνων ανά Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ  

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ δφναται να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  





19 
 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% 

τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 

2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 

εκπρόκεςμα,  

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ 

επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ 

από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και 

δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι 

υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ 

ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπό κεςθ 

ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.  

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν μπορεί αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι 

του αναδόχου.  

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να 

κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμιζσ ι 

διαφυγόντα κζρδθ υποςτεί ο Ανάδοχοσ από τθν ζκπτωςι του ι/και τθν καταγγελία τθσ 

Σφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε 

κετικζσ και αποκετικζσ, άμεςεσ ι ζμμεςεσ ηθμιζσ υπζςτθ θ Ανακζτουςα Αρχι από τθ 

μθ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ενϊ δεν απαλλάςςεται από ευκφνεσ και άλλεσ ποινικζσ 

ριτρεσ και υποχρεϊςεισ, που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ ι τον Νόμο.  

Ρεραιτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ανακζςει τθν εκτζλεςθ  τθσ ςφμβαςθσ ςτον 

επόμενο κατά τθν αξιολογικι ςειρά υποψιφιο Ανάδοχο με ςυνζπεια ότι θ τυχόν 

επιπλζον διαφορά ωσ προσ τθν αμοιβι του υποκατάςτατου Αναδόχου, κα βαρφνει τον 

ζκπτωτο Ανάδοχο εκπίπτουςα από τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ  εκτζλεςθσ, ενϊ το 

Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου  δφναται να αξιϊςει επιπλζον οποιαδιποτε νόμιμθ 

αποηθμίωςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΤΗ - ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Με τθ λιξθ τθσ περιόδου παροχισ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και αφοφ παραςχεκοφν 

όλεσ οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ και τθν αποπλθρωμι του Αναδόχου/ων, λφεται θ παροφςα 

ςφμβαςθ.  
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2. Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ με τισ 

προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:  

 ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από 

τθ ςφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ του Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου 

 ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ κατά παράβαςθ των οριηομζνων ςτθν παροφςα,  

 θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ,   

 ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 8 τθσ Διακιρυξθσ και, ωσ εκ 

τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

  θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία 

ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ,  

 θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 

ι τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010   

 ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία, με απόφαςθ των οργάνων του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου ι τθσ Ρολιτείασ, ρυκμιςτεί με διαφορετικό τρόπο θ αντιμετϊπιςθ 

των αναγκϊν τθσ κακαριότθτασ (π.χ. δυνατότθτα πρόςλθψθσ φυςικϊν προςϊπων 

ωσ προςωπικό κακαριότθτασ), ιδίωσ μάλιςτα για λόγουσ διαςφάλιςθσ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, θ ςφμβαςθ δφναται να περιοριςτεί κατά το μζτρο που κα 

επιβάλουν οι νζεσ ςυνκικεσ, ι και να διακοπεί. Για τθ διακοπι ι τον περιοριςμό 

τθσ ςφμβαςθσ κα προθγείται απαραίτθτα δίμθνθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 

Αναδόχου. Σε αμφότερεσ τισ περιπτϊςεισ, ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ, 

3. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγω ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν 

εφόςον: 

 δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ 

γραπτζσ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι 

τισ κείμενεσ διατάξεισ  

 εκδοκεί πράξθ επιβολισ προςτίμου για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ «υψθλισ» θ «πολφ υψθλισ» 
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ςοβαρότθτασ για δεφτερθ φορά κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 

68 Ν.3863/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει)  

 ςε περίπτωςθ που δεν τθρεί απαρζγκλιτα τθσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, 

δθλαδι τθν καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν των εργαηομζνων του, τθν τιρθςθ 

του νόμιμου ωραρίου, τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ τουσ, τουσ όρουσ υγιεινισ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων του κλπ.  

  Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ανωτζρω κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ Σφμβαςθ 

και κα του επιβάλλονται οι νόμιμεσ κυρϊςεισ που προβλζπονται από το άρκρο 203 

του Ν.4412/2016. 

4. Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεςα  τθ ςφμβαςθ, 

ςτθν  περίπτωςθ κατακφρωςθσ του ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ αρικμ. 

13/2019, με ςυςτθμικό αρικμό 81657.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ  

 1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 

βίασ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. Ωσ περιπτϊςεισ 

ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενικι ι μερικι απεργία, που 

ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν του καταςτιματοσ του αναδόχου, (2) Γενικι ι 

μερικι πυρκαγιά ςτο κατάςτθμα του αναδόχου, (3) Ρλθμμφρα (4) Σειςμόσ, (5) Ρόλεμοσ.   

2. Ο ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 

γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 

επικαλεςτεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 

αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι  (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ 

τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 

είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου, διαφορετικά με τθν 

πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

Τα ζγγραφα που διζπουν τθν παροφςα ςφμβαςθ, είναι δε τα εξισ:  

1. Θ υπ’ αρίκμ. 13/2019 Διακιρυξθ ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, 

ςυςτθμικόσ αρικμόσ Διακιρυξθσ, 81657. 

2. Θ  με ςυςτθμικό αρικμό 161164, προςφορά του Αναδόχου   

3. Θ  παροφςα ςφμβαςθ  
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4. Θ αρικμ. 4/21-12-2020 Απόφαςθ κατακφρωςθσ, τθσ 184θσ  ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου 

του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου (ΑΔΑ: ΨΙΨ2469Β7Δ-ΗΒΣ, ΑΔΑΜ: 20AWRD007903421).  

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. Ο ανάδοχοσ και το Ρανεπιςτιμιο 

Ρελοποννιςου κα προςπακοφν να ρυκμίηουν καλόπιςτα κάκε διαφορά, που τυχόν κα 

προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα 

υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

 Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 

Δικαςτιρια τθσ Τρίπολθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ Ελλθνικι Νομοκεςία, εφαρμοςτζο δε 

δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό.  

Εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, δφναται επίςθσ να προςφφγουν, αντί ςτα Δικαςτιρια 

ςε διαιτθςία, ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ 

ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ 

διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν παραπάνω παράγραφο.  

Κάκε άλλθ επεξιγθςθ που δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, αυτι κα 

ρυκμίηεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

Θ ςφμβαςθ αυτι ςυντάχκθκε ςε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάςτθκε ςτουσ 

ςυμβαλλόμενουσ και υπογράφτθκε και από τουσ δφο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου                                  Για τθν εταιρεία με τθν επωνυμία 

        Ο Ρρφτανθσ                                                                               SARP facility management AE 

 

 

 

Κακθγθτισ Ακανάςιοσ Κατςισ                                                    Θεόδωροσ Ανδρικόπουλοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

Γενικά ο κακαριςμόσ των χϊρων των εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

ςτισ ανωτζρω πόλεισ κα γίνεται κάκε εργάςιμθ μζρα και με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει 

οπωςδιποτε τελειϊςει μιςι ϊρα το λιγότερο πριν από τθν ζναρξθ τθσ πρωινισ εργαςίασ 

του προςωπικοφ του, ςτουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν διακζςιμα κλειδιά. Ο κακαριςμόσ των 

χϊρων κα γίνεται με ςχολαςτικότθτα, κα ακολουκεί τουσ κανόνεσ που προςτατεφουν τθν 

υγεία των εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, κακϊσ και του προςωπικοφ που παρζχει τθν 

εργαςία κακαριςμοφ.  

θμειώνεται ότι ςτα  εργαςτιρια περιλαμβάνονται και κα κακαρίηονται, όπου υπάρχουν, 

και τα εντόσ αυτών γραφεία.  

Ο κακαριςμόσ των εςωτερικϊν & εξωτερικϊν χϊρων των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων των 

Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων που περιγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ κα 

περιλαμβάνει τισ παρακάτω εργαςίεσ & κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με το παρακάτω 

χρονοδιάγραμμα. 

Α.2.1 Γενικά 

 Οι επιφάνειεσ των δαπζδων κα ςκουπίηονται, ςφουγγαρίηονται με υλικά 

κακαριςμοφ που θ χριςθ τουσ δε κα αυξάνει τθν ολιςκθρότθτα, αλλά οφτε κα 

αφινει λεκζδεσ ςτθν επιφάνεια του κάκε είδουσ δαπζδου (κα χρθςιμοποιοφνται τα 

ανάλογα υλικά κακαριςμοφ για πλακόςτρωτα, μάρμαρα, πλαςτικά, ξφλινα κλπ). 

 Στθ διάρκεια του ςφουγγαρίςματοσ των δαπζδων των κοινόχρθςτων χϊρων, των 

τουαλετϊν κλπ ιδιαιτζρωσ δε των κλιμακοςταςίων και μζχρι αυτοί να ςτεγνϊςουν, 

να τοποκετείται απαραιτιτωσ, ειδικι προειδοποιθτικι ςιμανςθ, ϊςτε να 

προλαμβάνονται ατυχιματα. 

 Τα απολυμαντικά δεν κα πρζπει να αναμειγνφονται με άλλα απορρυπαντικά, 

προσ αποφυγι χθμικϊν ενϊςεων και ανακυμιάςεων.  

 Ιδιαίτερθ φροντίδα και ςχολαςτικότθτα κα δίδεται ςτθν κακαριότθτα & 

απολφμανςθ των WC. Ο κακαριςμόσ κα είναι επιμελισ με γάντια μιασ χριςθσ 

& ςυχνι κακθμερινι απολφμανςθ των λεκανϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, 

ςαπουνοκθκϊν, κακρεπτϊν, δαπζδων, πλακιδίων με το ανάλογο κατά 

περίπτωςθ ειδικό απολυμαντικό υγρό & χλϊριο. Το νερό ανά ομάδα χϊρων 

υγιεινισ κα αλλάηεται υποχρεωτικά. Τονίηεται ότι ςκοφπεσ, ςφουγγαρίςτρεσ, 

απορροφθτικά πανιά που χρθςιμοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ, δεν κα 

χρθςιμοποιοφνται ςε άλλουσ χϊρουσ. 
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 Ο κακαριςμόσ των μοκετϊν κα γίνεται με θλεκτρικι απορροφθτικι ςκοφπα. 

 Άδειαςμα των κάδων ανακφκλωςθσ χαρτιοφ και ςυλλογι αυτοφ ςτουσ ειδικοφσ 

κάδουσ ανακφκλωςθσ, ϊςτε να πολτοποιθκεί.  

 Κακάριςμα από ςκόνθ κα γίνεται ςε όλα τα περιεχόμενα των γραφείων, 

ζπιπλα, κακίςματα, πάγκουσ, πόρτεσ, παράκυρα, διακόπτεσ, περςίδεσ-

ςτόρια, ςώματα κζρμανςθσ, βιβλιοκικεσ, ντουλάπια, ράφια με ειδικό 

απορροφθτικό πανί τφπου vetex και απομάκρυνςθ άχρθςτων αντικειμζνων. 

Θ απομάκρυνςθ τθσ ςκόνθσ ςτον εςωτερικό χϊρο των εργαςτθρίων και 

γραφείων κα γίνεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του χριςτθ-υπεφκυνου του 

κάκε χϊρου και κακ’ υπόδειξι του, ϊςτε να μθν πειράηονται και αλλάηουν κζςθ 

ζγγραφα και άλλα αντικείμενα που υπάρχουν ςτο κάκε χϊρο. 

Α.2.2 Ειδικά 

Α.2.2.1  Κακθμερινά 

Εςωτερικοί χϊροι 

 επιμελζσ ςκοφπιςμα –ςφουγγάριςμα όλων των χϊρων του κάκε κτιρίου τθσ αντίςτοιχθσ 

Σχολισ ςυμπεριλαμβανομζνων των χϊρων των Γραμματειϊν τουσ και των γραφείων 

των κακθγθτϊν (ζςτω & αν ςτεγάηονται ςε άλλο κτίριο πζραν του Κεντρικοφ), 

κακαριςμόσ αμφικεάτρων, αικουςϊν διδαςκαλίασ.  

 Κακαριςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων (διάδρομοι, W.C, ςκάλεσ) οι οποίοι πρζπει να 

διατθροφνται κακαροί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ιτοι από τισ 8:00 π.μ. μζχρι και 

τισ 20:00 μ.μ. 

 Ξεςκόνιςμα επίπλων, γραφείων, πινακίδων ανακοινϊςεων και λοιπϊν αντικειμζνων για 

τα γραφεία των διδαςκόντων, του διοικθτικοφ προςωπικοφ και τισ αίκουςεσ 

ςυνεδριάςεων και ςυςκζψεων. 

Εξωτερικοί χϊροι 

 Συλλογι των απορριμμάτων και λοιπϊν άχρθςτων υλικϊν, κακϊσ και άχρθςτου 

οικοδομικοφ υλικοφ, κάκε μζρα,  από οδοφσ ρείκρα, πεηοδρόμια και λοιποφσ 

υπαίκριουσ χϊρουσ. 

 Αποκομιδι απορριμμάτων από τα εξωτερικά καλάκια. Τα απορρίμματα κα 

διαχωρίηονται ςε χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο και οργανικά υλικά, με ευκφνθ του 

αναδόχου ςυνεργείου και τα ανακυκλϊςιμα υλικά κα μεταφζρονται ςτουσ 

αντίςτοιχουσ χώρουσ ανακφκλωςθσ.  

 Τα μθ ανακυκλϊςιμα υλικά (οργανικά κ.λ.π.) κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ 

και κα μεταφζρονται ςτουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ (κάδουσ) ζξω από κάκε κτίριο και ςε 
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χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία, ϊςτε να είναι εφκολθ θ αποκομιδι 

τουσ από τα ειδικά αυτοκίνθτα μεταφοράσ απορριμμάτων.  

 

Α.2.2.2  Κακθμερινά και δφο (2) φορζσ τθν θμζρα  

 Κακαριςμόσ των δοχείων απορριμμάτων που βρίςκονται ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ  

και εξωτερικοφσ χϊρουσ (κοινοχριςτουσ χϊρουσ) άδειαςμα τουσ και τοποκζτθςθ ςε 

πλαςτικζσ ςακοφλεσ. 

 κακαριςμόσ ςταχτοδοχείων για τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ 

 Ρλφςιμο –απολφμανςθ και ςφουγγάριςμα W.C και λοιπϊν χϊρων προςωπικισ 

υγιεινισ. Το πλφςιμο κα γίνεται με διάλυμα χλωρίνθσ- νεροφ και κατόπιν κα ακολουκεί 

επιμελζσ ξζπλυμα με απλό νερό. 

 

Α.2.2.3 Κάκε δεφτερθ εργάςιμθ θμζρα (ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τουσ 

υπεφκυνουσ) 

 Ξεςκόνιςμα επίπλων και γραφείων ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και τα εργαςτιρια. Στα 

εργαςτιρια που υπάρχουν αντιςτατικά δάπεδα κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ειδικά 

υλικά κακαριςμοφ κακϊσ τυχόν βλάβεσ κα επιβαρφνουν τον εργολάβο. 

 

Α.2.2.4 Δφο φορζσ τθν εβδομάδα (τουλάχιςτον ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον 

υπεφκυνο του κτιρίου) 

 Κακαριςμόσ εξωτερικϊν χϊρων (προαφλειοσ χϊροσ, αυλι)  από ςκουπίδια, ξερά χόρτα 

και γενικά από αντικείμενα που είναι άχρθςτα και προξενοφν ρφπανςθ ςτον 

περιβάλλοντα χϊρο. 

 Κακαριςμόσ λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων 

 

Α.2.2.5  Μία φορά τθν εβδομάδα (ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο 

του κτιρίου) 

 Κακαριςμόσ αςανςζρ  

 Κακαριςμόσ μοκετϊν & χαλιϊν με θλεκτρικι ςκοφπα 

 Κακαριςμόσ Κεντρικϊν ειςόδων κάκε κτιρίου 

 

Α.2.2.6  Δφο (2) φορζσ το μινα (ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του 

κτιρίου) 

 Κακαριςμόσ υαλοπινάκων, κυρϊν και παρακφρων (Εςωτερικά και εξωτερικά)  
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 Αφαίρεςθ αφιςϊν από τουσ τοίχουσ, αυτοκόλλθτων ταινιϊν , τςιχλϊν και μελάνθσ  από 

τα δάπεδα, τα κρανία και τα κακίςματα.  

 Ξεςκόνιςμα-πλφςιμο των τοίχων, των εδρϊν, των εδράνων και οροφϊν (όπου είναι 

δυνατόν)  και των ςοβατεπί όλων των χϊρων.     

 Κακαριςμόσ χϊρων ςτάκμευςθσ. 

 

Α.2.3 Ειδικοί κακαριςμοί 

 Κακαριςμόσ φϊτων μία (1) φορά το χρόνο. 

 Σε περίπτωςθ ςυνεδρίων, ςυςκζψεων, γενικϊν ςυνελεφςεων, ςεμιναρίων, 

παρουςιάςεων, φοιτθτικϊν εκλογϊν και εκδθλϊςεων, κακαριςμόσ του χϊρου εφόςον 

ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του κτιρίου και κακ’ υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ. 

 Κακαριςμόσ μοκετϊν, χαλιϊν, κ.λ.π. με ειδικό μθχάνθμα μία φορά το χρόνο ι και 

περιςςότερο  εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του κτιρίου. 

 Ζλεγχοσ των ταρατςϊν και υδρορροϊν, περιςυλλογι και απομάκρυνςθ απορριμμάτων 

και άχρθςτων αντικειμζνων (όπου απαιτείται) μία (1) φορά τον μινα . 

 Κακθμερινόσ κακαριςμόσ χϊρου κουηίνασ (νεροχφτθσ, πλφςιμο ςκευϊν, πλφςιμο 

πάγκων) όπου απαιτείται. 

 Για εξωτερικοφσ υαλοπίνακεσ που χριηουν κακαριςμό λόγω φψουσ, γερανοφόρο όχθμα 

από εξειδικευμζνο εξωτερικό ςυνεργείο κα αναλαμβάνει τον κακαριςμό μετά από 

κλίςθ του Τμιματοσ με ζξοδα Ρανεπιςτθμίου. 

 Απολφμανςθ: Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει αποτελεςματικό πρόγραμμα 

απολφμανςθσ – μικροβιοκτονίασ. Τα φάρμακα και τα ςκευάςματα που κα 

χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι απολυμαντικά με απορρυπαντικζσ ιδιότθτασ, 

κατάλλθλα για χριςθ ςε επιφάνειεσ με ιδιαίτερα υψθλό μικροβιακό φορτίο, ιοκτόνο-

μικροβιοκτόνο, δράςθ με μφκθτεσ-βακτθρίδια, ιοφσ, κακϊσ και ςπόρουσ μυκιτων. Δεν 

κα πρζπει να καταςτρζφουν και να αλλοιϊνουν τισ επιφάνειεσ και τα αντικείμενα με τα 

οποία ζρχονται ςε επαφι. Θα πρζπει να είναι πλιρωσ βιοδιαςπόμενα και απαρζγκλιτα 

εγκεκριμζνα από τον Ε.Ο.Φ. Επιβάλλεται να γίνονται τρείσ (3) κακολικζσ απολυμάνςεισ 

των χϊρων για τθν καταπολζμθςθ των μικροβίων. Οι απολυμάνςεισ κα 

πραγματοποιοφνται ςε χρονικά διαςτιματα που το Κδρυμα δεν βρίςκεται ςε 

λειτουργία, δθλαδι, πριν τθν ζναρξθ τθσ ακαδθμαϊκισ περιόδου και ςτισ διακοπζσ 

εορτϊν Χριςτουγζννων και Ράςχα. Μετά τισ απολυμάνςεισ με τα ειδικά απολυμαντικά 

που προαναφζρονται κα πρζπει ο ανάδοχοσ να επιδεικνφει πιςτοποιθτικό υλοποίθςθσ 

που να αναγράφονται και τα απολυμαντικά που χρθςιμοποιικθκαν. 
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 Απεντόμωςθ: Θ απεντόμωςθ ςκοπεφει να ςυμβάλλει ςτθν καταπολζμθςθ παντόσ 

είδουσ ανεπικφμθτων εντόμων, θ παρουςία των οποίων ενδζχεται να δθμιουργιςει 

εςτίεσ μόλυνςθσ ςε κτίρια και να αποτελζςει ςοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί εντομοκτόνα 

κατάλλθλα για χριςθ ςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ, με άμεςθ δράςθ και 

γριγορθ ζκλυςθ και είςοδο τθσ δραςτικισ ουςίασ. Ρρζπει να ζχουν μεγάλθ διάρκεια 

δράςθσ αλλά κυρίωσ μικρι οξεία τοξικότθτα. Θα πρζπει απαρζγκλιτα να είναι 

εγκεκριμζνα από τον Ε.Ο.Φ.  Χϊροι εφαρμογισ των απολυμάνςεων και απεντομϊςεων 

είναι το ςφνολο των κτθρίων του Ρανεπιςτθμίου ςε όλεσ τισ πόλεισ. Επιβάλλεται να 

γίνονται απεντομϊςεισ τουλάχιςτον 1 φορά / τρίμθνο. Μζςα ςε 1 μινα από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει  ςτθν υπθρεςία χρονοδιάγραμμα με 

τον προγραμματιςμό απεντομϊςεων.  

 Μυοκτονία: Οι εργαςίεσ μυοκτονίασ αφοροφν τθ μείωςθ και τον ζλεγχο του αρικμοφ 

των τρωκτικϊν και ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ υγιεινισ και τθ προςταςία όλων των μελϊν 

τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ.  Εν δυνάμει χϊροι εφαρμογισ είναι τα κτιρια του 

Ιδρφματοσ και οι περιβάλλοντεσ χϊροι αυτϊν. Θ καταπολζμθςθ των τρωκτικϊν κα γίνει, 

με τθν τοποκζτθςθ δολωματικϊν ςτακμϊν ςτουσ χϊρουσ και ςε ςθμεία τα οποία κα 

είναι προςεκτικά επιλεγμζνα, και κακοριςμζνα, επιςκζψιμα, τακτικά επικεωριςιμα, και 

αποτυπωμζνα ςε κάτοψθ του χϊρου. Οι δραςτικζσ ουςίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για 

τθ μυοκτονία κα πρζπει να ζχουν τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Τροφίμων. Σε κάκε περίπτωςθ οι παγίδεσ (δολωματικοί ςτακμοί) δεν πρζπει να 

αποτελοφν κίνδυνο για τα προϊόντα που διατθροφνται ι αποκθκεφονται ςτουσ χϊρουσ 

αυτοφσ. Ακόμα όςο αφορά τουσ δολωματικοφσ ςτακμοφσ κα πρζπει να ζχουν τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά:  

Εφκολοι ςτθ χριςθ με κλειδί αςφαλείασ (οδθγία 43/93 Ε.Ε)  

Καταςκευαςμζνοι από ανκεκτικό πρωτογενζσ πλαςτικό  

Διατιρθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του δολϊματοσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

Αποφυγι πρόςλθψθσ δολϊματοσ από άλλα ηϊα που δεν είναι ςτόχοσ εξόντωςθσ  

Κατάλλθλθ εςωτερικι καταςκευι ϊςτε το τρωκτικό να οδθγείται κατευκείαν ςτο 

δόλωμα  

Ιδανικό άνοιγμα οπισ για όλα τα είδθ τρωκτικϊν  

Αποςπϊμενα ςκαφάκια για εφκολο κακαριςμό από τα υπολείμματα του δολϊματοσ  

Ειδικι βάςθ για εφκολθ απομάκρυνςθ του δολωματικοφ ςτακμοφ για τον κακαριςμό 

τθσ κζςεϊσ του 
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Να υλοποιείται ανά 3μθνο ςτα κτίρια ενϊ ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ τουλάχιςτον 2 

φορζσ τον μινα. 

 

Μζςα ςε 1 μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει  ςτθν 

υπθρεςία χρονοδιάγραμμα με τον προγραμματιςμό μυοκτονιών.  

 

 Ρριν τθν ζναρξθ του κάκε εξαμινου κακϊσ και μετά το τζλοσ των διακοπϊν κα γίνεται 

γενικό ςχολαςτικό κακάριςμα όλων των χϊρων. ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ςε όλουσ τουσ 

χϊρουσ ςε όλεσ  τισ πόλεισ, ςτθν ζναρξθ του ςπουδαςτικοφ εξαμινου, Χριςτοφγεννα& 

Ράςχα το οποίο κα περιλαμβάνει:  

 Γενικό και ειδικό επιμζρουσ πλφςιμο, επιμελζσ ξεςκόνιςμα ςε ντουλάπεσ, 

βιβλιοκικεσ, ράφια, γραφεία, κακαριςμόσ- απολφμανςθ  (τουαλζτεσ, νιπτιρεσ), 

κακαριςμόσ κυρϊν, τηαμιϊν παρακυρόφυλλα, περςίδων-ςτόρια, ςϊματα 

κζρμανςθσ-ψφξθσ, φωτιςτικϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων, κλιματιςτικϊν, 

κάγκελα.   

 Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν υαλοπινάκων (με 

ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να κακαρίηονται και τα πιο δφςκολα ςθμεία π.χ. 

Συνεδριακό Κζντρο κλπ κτίρια), κλιμακοςταςίων, φωταγωγϊν, εξωςτϊν και 

πρεβαηιϊν. 

 Γυάλιςμα δαπζδων, επίπλων, ερμαρίων, βιβλιοκθκϊν, πόμολα, μεταλλικϊν 

πινακίδων πορτϊν και γραφείων.  

 Ξεκακάριςμα Αποκθκϊν, γενικόσ λεπτομερισ κακαριςμόσ και απομάκρυνςθ 

άχρθςτων αντικειμζνων. Κακαριςμόσ των χϊρων αρχειοκζτθςθσ.  

 Μάηεμα & ςτρϊςιμο των μοκετϊν, χαλιϊν κατά περίπτωςθ, όποτε χρειάηεται. 

 Βιολογικόσ Κακαριςμόσ: Απολφμανςθ-απεντόμωςθ-μικροβιοκτονία, 

τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο κατά πρόβλεψθ ςτισ αρχζσ του κάκε εξαμινου 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ ι όποτε άλλοτε κρικεί αναγκαίο. 

Α.2.4 Κακαριςμόσ εςτιών ςτθν πόλθ τθσ Πάτρασ 

Κακθμερινά 

Θα κακαρίηονται με ιδιαίτερθ επιμζλεια όλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι, αίκουςεσ ψυχαγωγίασ, 

ςυγκροτιματα  τουαλετϊν, αίκουςεσ πλυντθρίων, χϊροι υποδοχισ, κακϊσ και τα γραφεία 

εντόσ των κτιρίων των εςτιϊν. 

Εβδομαδιαία 

Κακαριςμόσ των εξωτερικϊν χϊρων που περιβάλει τισ εςτίεσ. 
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Κάκε δεκαπζντε θμζρεσ 

Ρλφςιμο υαλοπινάκων με τθ χριςθ κατάλλθλων μζςων και των απαραίτθτων υλικϊν. 

Κάκε μινα 

 Αποκθκευτικοί χϊροι  

 Ραρκετάριςμα των κλιμακοςταςίων, εςωτερικϊν χϊρων υποδοχισ κακϊσ και των 

διαδρόμων με τθ χριςθ υλικϊν αρίςτθσ ποιότθτασ. 

Εςωτερικόσ κακαριςμόσ δωματίων οικοτρόφων 

Ο εςωτερικόσ κακαριςμόσ των δωματίων κα γίνεται μόνον  ςτθν αρχι τθσ εγκατάςταςθσ 

των νεοειςερχομζνων οικοτρόφων,  με ςχολαςτικότθτα και λεπτομζρεια.  

Βιολογικόσ κακαριςμόσ 

Απολφμανςθ-απεντόμωςθ -μικροβιοκτονία, τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο κατά 

πρόβλεψθ ςτισ αρχζσ του κάκε εξαμινου κατόπιν ςυνεννόθςθσ ι όποτε άλλοτε κρικεί 

αναγκαίο. 

Ο κακαριςμόσ των υπογείων χϊρων και οι μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα 

πραγματοποιείται, όταν ηθτθκεί. 

 

Α.2.5Λοιποί όροι: 

 Σα αναλώςιμα υλικά (χαρτί υγείασ, κρεμοςάπουνο χεριϊν, χειροπετςζτεσ) για τον 

κακαριςμό βαρφνουν τον ανάδοχο. Τα υλικά κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, 

εγκεκριμζνα και καταχωρθμζνα ςτο Γενικό χθμείο του Κράτουσ και δε κα πρζπει να 

προκαλοφν φκορά ςτουσ χϊρουσ και τα αντικείμενα.  

 

Το προςωπικό του αναδόχου , υποχρεοφται να τοποκετεί το χαρτί υγείασ και τα ςαποφνια 

ςτουσ χϊρουσ όπου αυτό απαιτείται. Μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ του, είναι υποχρεωμζνο 

να πλζνει και να αφινει κακαρά και με τάξθ τα είδθ που χρθςιμοποίθςε ςε χϊρο που κα 

υποδείξει θ Υπθρεςία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κρατά εγγράφωσ ενιμερα τα Τμιματα όλων των 

Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων με τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που κα χρθςιμοποιεί για τθν 

εκτζλεςθ του, κατά τθ ςφμβαςθ, ζργου, και να εξαςφαλίηει τα άτομα που προςλαμβάνει 

να ζχουν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν εργαςία που πρόκειται να κάνουν. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ κα φροντίηει για ζγγραφθ ενθμζρωςθ του Ρανεπιςτθμίου με τα 

ονόματα των υπαλλιλων και το πρόγραμμά τουσ.  

2. Το ςυνεργείο κα βρίςκεται ςτο χϊρο κακθμερινά, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κα 

εκτελεί όλεσ τισ προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ κακαριότθτασ ςφμφωνα με τθν 

κατάςταςθ απαςχολοφμενων (άρκρο 16 ν.2874/2000) που πρζπει να είναι κεωρθμζνθ 

από τθν Εποπτεία Εργαςίασ κακϊσ και κάκε τροποποίθςι τθσ. Αντίγραφο τθσ 

κατάςταςθσ αυτισ κα αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο ςτουσ χϊρουσ που κα ορίηεται από 

τουσ υπεφκυνουσ των Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων.  

3. Πλοι οι χϊροι (εςωτερικοί και εξωτερικοί) κα ελζγχονται κακθμερινά για τθν 

κακαριότθτά τουσ, είτε ζχει προγραμματιςτεί είτε όχι κακαριςμόσ για τθ ςυγκεκριμζνθ 

θμζρα ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Το ςυνεργείο κα ελζγχει κακθμερινά, όλουσ τουσ χϊρουσ. 

Εφόςον απαιτείται, οι χϊροι κα κακαρίηονται ζκτακτα.  

4. Το ςυνεργείο κα εκτελεί επιπλζον εργαςίεσ κακαριότθτασ αναλόγωσ των αναγκϊν, ςτο 

βακμό που απαιτείται, για να είναι όλοι οι χϊροι, εςωτερικοί και εξωτερικοί, διαρκϊσ 

κακαροί. Οι επιπλζον εργαςίεσ κα εκτελοφνται με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο τελικόσ 

ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ δεν κα υπερβαίνει αυτόν που κα απαιτείται μθνιαίωσ 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα κακαριςμοφ που κα ςυμφωνθκεί.  

5. Ζκτακτοι κακαριςμοί κα μποροφν να γίνονται ςτισ απαιτοφμενεσ ϊρεσ και θμζρεσ, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςυνολικό ετιςιο πλικοσ κακαριςμϊν δεν κα αυξάνει. Οι 

ζκτακτοι κακαριςμοί δφνανται να ςυμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειςτικά 

τθν υποςτιριξθ πραγματοποίθςθσ Γενικϊν Συνελεφςεων, Διθμερίδων, Σεμιναρίων, 

Ραρουςιάςεων, Εκδθλϊςεων, κακϊσ και τισ ειδικζσ εργαςίεσ κακαριότθτασ χϊρων και 

εξοπλιςμοφ που ςυνεπάγονται οι παραπάνω περιςτάςεισ.  

6. Ο κακθμερινόσ προγραμματιςμόσ μπορεί να αλλάξει κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

κατά τθν κρίςθ του Ρανεπιςτθμίου, για λόγουσ όπωσ είναι -ενδεικτικά αλλά όχι 

αποκλειςτικά- θ αλλαγι χριςθσ χϊρου, θ προςκικθ νζων χϊρων και γενικά ο 

ςυντονιςμόσ των εργαςιϊν κακαριότθτασ με το πρόγραμμα δραςτθριοτιτων του 

Ρανεπιςτθμίου.  
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7. Τα μζςα και τα υλικά κακαριότθτασ επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, ο οποίοσ πρζπει να 

διακζτει όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για κακαριςμό πατωμάτων κάκε είδουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των χαλιϊν και μοκετϊν, περςίδων και κουρτινϊν, τοίχων και 

παρακφρων, κυρϊν, επιφανειϊν γενικότερα, κακϊσ και των επίπλων και του 

εξοπλιςμοφ που διακζτει το Ρανεπιςτιμιο. Ενδεικτικόσ εξοπλιςμόσ αναφζρεται 

παρακάτω: 

 Ανυψωτικό μθχάνθμα με καλάκι για τον κακαριςμό εξωτερικϊν υαλοπινάκων όλων 

των κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων.  

 Μθχανοκίνθτο ςάρωκρο. 

 Αυτοκινοφμενο πλφςθσ δαπζδων. 

 Ριεςτικό μθχάνθμα υψθλισ απόδοςθσ. 

 Μθχανζσ απορρόφθςθσ ςκόνθσ  & νεροφ για τον κακαριςμό των γραφείων. 

 Μθχανι απόφραξθσ  εςωτερικοφ δικτφου αποχζτευςθσ. 

 Θλεκτρικζσ ςκοφπεσ επαγγελματικοφ τφπου. 

 Επαγγελματικά τροχιλατα καρότςια με διπλοφσ και μονοφσ κουβάδεσ με καλάκι 

απορριμμάτων με κακαριςτικά εργαλεία – εξαρτιματα, διαφορετικοφσ για γραφεία 

– κοινόχρθςτουσ χϊρουσ – w.c. 

 Κλειςτά τροχιλατα καρότςια για μεταφορά απορριμμάτων ςτο χϊρο τελικισ 

ςυλλογισ – αποκομιδισ. 

 Σκεφθ και υλικά κακαριςμοφ και ςυςκευαςίασ (φαράςια διαφορετικά για 

εςωτερικοφσ & εξωτερικοφσ χϊρουσ, Απορρυπαντικά/Κακαριςτικά/ Απολυμαντικά: 

δαπζδων, τοίχων, επιφανειϊν, νιπτιρων & ειδϊν υγιεινισ, τηαμιϊν, κακρεπτϊν, 

Απορρυπαντικά/Κακαριςτικά δφςκολων ρίπων,  χλωρίνθ, ςακοφλεσ πλαςτικζσ 

απορριμμάτων μεγάλεσ και μικρζσ υψθλισ αντοχισ, απαραιτιτωσ πρϊτθσ 

ποιότθτασ, φιλικά για τον άνκρωπο και το περιβάλλον, ςακοφλεσ για τα είδθ 

ανακφκλωςθσ τα οποία απαραιτιτωσ κα ζχουν τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ των 

Υγειονομικϊν και λοιπά αρχϊν, ςφουγγαράκια με ςφρμα για τρίψιμο νιπτιρων, 

μεταλλικϊν επιφανειϊν & ειδϊν υγιεινισ, ςκάλα, λάςτιχα, μπαλαντζηεσ.  

Ο ανάδοχοσ δφναται να αποκθκεφει τον εξοπλιςμό του για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

κακαριςμοφ, ςε ειδικοφσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ που κα υποδείξει το Ρανεπιςτιμιο 

Ρελοποννιςου. 

8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτο 

είδοσ του, άψογο από πλευράσ εργατικότθτασ, ςυνζπειασ, ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε 

τρίτουσ το διδακτικό, τεχνικό και διοικθτικό προςωπικό του Ρανεπιςτθμίου 





32 
 

Ρελοποννιςου και ςτουσ φοιτθτζσ . Αυτό οφείλει να εκτελεί ακόρυβα τθν εργαςία του 

και να μθν ενοχλεί τουσ υπαλλιλουσ και τουσ παρευριςκόμενουσ ςτουσ χϊρουσ του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

9. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται απολφτωσ με τα επιβαλλόμενα από τα 

Άρκρα 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ περί απαςχόλθςθσ ι 

εκμετάλλευςθσ ανθλίκων κάτω των 15 ετϊν. 

10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι τθσ 

παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ και κα επιβάλλεται από το Ρανεπιςτιμιο 

Ρελοποννιςου ποινικι ριτρα από 500,00 ζωσ 800,00 ΕΥΩ ανάλογα με το είδοσ και το 

μζγεκοσ τθσ ηθμιάσ, παρακρατοφμενθ από τθν μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ 

υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται, διατθροφμενου του δικαιϊματοσ 

καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του εργολάβου ζκπτωτου. 

11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά κάκε είδουσ ηθμιά ι βλάβθ που κα προκλθκεί 

ςτο προςωπικό ι ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  ι ςε οποιαδιποτε τρίτο εφόςον αυτό 

οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ θ των εργαςιϊν του. 

12. Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου δε κα επιτρζπει ςε κανζνα εργαηόμενο του αναδόχου 

να εργάηεται αν δεν αποδεικνφεται αςφαλιςμζνοσ.  

Επίςθσ ςε ζγγραφο του αναδόχου που κα υποβάλλει κάκε μινα κα αναφζρει: 

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων. 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ 

αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων. 

ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων. 

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ 

ςτο χϊρο που κα δοκεί από το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου για τθν φφλαξθ των 

πραγμάτων και των υλικϊν του. 

14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια  των 

εργαηομζνων και είναι αποκλειςτικόσ και μόνο υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε 

ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί ςτο Ρροςωπικό του. 

15. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτο προςωπικό του των νομίμων αδειϊν, 

αναπαφςεωσ (REPOS) και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι αδικαιολόγθτεσ 
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απουςίεσ, για τθν εκπλιρωςθ των αναλαμβανόμενων υποχρεϊςεϊν του ζναντι ςτο 

Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου. 

16. Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει όλεσ τισ αποδοχζσ, 

επιδόματα, προςαυξιςεισ κ.λ.π. που δικαιοφται ο κάκε εργαηόμενοσ, ςφμφωνα με τθν 

προχπθρεςία του και τθν οικογενειακι του κατάςταςθ, να χορθγεί κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ το επίδομα αδείασ ςε όςουσ εργαηομζνουσ το δικαιοφνται.  

17. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ κάκε μζλοσ του 

προςωπικοφ του, το οποίο κα κρικεί ακατάλλθλο (για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για 

οποιοδιποτε λόγο), μόλισ ειδοποιθκεί ςχετικά και εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, 

κακϊσ και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ.  

18. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι τθν 

καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι 

κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν ιςχφουςα Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ, τθ 

χοριγθςθ αδειϊν ςτο προςωπικό με αντικατάςταςθ των εργαηομζνων οι οποίοι 

βρίςκονται ςε άδεια, τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ 

και αςφάλειασ των εργαηομζνων κλπ.  

19. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι μεταφζρει οποιοδιποτε μζροσ των 

εγκαταςτάςεϊν τθσ που περιγράφονται ςτο παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςε 

άλλθ διεφκυνςθ, ι μιςκϊςει ι αγοράςει νζα κτίρια, και γενικά ςε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ κρικεί αναγκαίο, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα μεταφοράσ των 

υπθρεςιϊν και του προςωπικοφ κακαριότθτασ που απαςχολείται ςτο αναφερόμενο ςτθ 

διακιρυξθ κτίριο, ςε άλλο κτίριο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτθ διεφκυνςθ τθσ νζασ εγκατάςταςθσ που κα του 

υποδειχκεί, με τουσ ίδιουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

20. Σε περίπτωςθ μείωςθσ ι αφξθςθσ των χϊρων, με ςχετικι απόφαςθ αρμοδίου οργάνου 

του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου κα τροποποιείται θ αρχικϊσ υπογραφείςα ςφμβαςθ 

ι κα υπογράφεται ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ.  

Θ αφξθςθ ι μείωςθ του τιμιματοσ κα προκφπτει από τθν προςφερόμενθ τιμι ανά τ.μ. 

ςφμφωνα με τθν οικονομικι  προςφορά του αναδόχου. Για αφξθςθ των προσ 

κακαριότθτα χϊρων, από τθν οποία κα προκφπτουν ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ, θ 

αξία τουσ δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ. 

21. Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) και του ΙΚΑ − 

ΕΤΑΜ διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ 





34 
 

απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, 

ενθμερϊνουν εγγράφωσ τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν.  

Επίςθσ, τον ενθμερϊνουν εγγράφωσ για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν 

τισ ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Για τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1, του 

άρκρου 68 του ν.3863/2010 θ επιβολι δεφτερθσ κφρωςθσ ςτον εργολάβο από τα ίδια 

όργανα κεωρείται υποτροπι και οδθγεί υποχρεωτικά: 

α) ςτθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ και  

β) επιφζρει, από τον χρόνο επιβολισ τθσ δεφτερθσ κφρωςθσ, τον αποκλειςμό του εν 

λόγω εργολάβου από δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ για τρία (3) χρόνια. 

Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να εφοδιάηει τουσ εργαηόμενουσ με αντίγραφο τθσ 

κατάςταςθσ προςωπικοφ ι απόςπαςμα αυτισ όταν απαςχολοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

22. Το ςυνεργείο οφείλει να ενθμερϊνει πλιρωσ για το είδοσ των υπό χριςθ μζςων και 

ειδικά των υλικϊν κακαριότθτασ, τα οποία πρζπει να είναι αςφαλι, μθ τοξικά και μθ 

αλλεργιογόνα, φιλικά για το περιβάλλον, και να φζρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό ςιμα 

Ecolabel ι ανάλογθ πιςτοποίθςθ. Μζριμνα κα πρζπει να λαμβάνεται για τθν αςφάλεια 

των χϊρων κατά τον κακαριςμό τουσ ςε ηθτιματα που περιλαμβάνουν -ενδεικτικά αλλά 

όχι αποκλειςτικά- τθν αςφάλεια του εξοπλιςμοφ και τθν αποφυγι ατυχθμάτων π.χ. λόγω 

γλιςτριματοσ, χριςθσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, επαφισ με υλικά κακαριςμοφ κ.λπ. 

23. Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ και θ χριςθ αυτϊν πρζπει να πλθροφν τουσ 

κάτωκι όρουσ: 

 Τα προϊόντα κακαριςμοφ πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του 

Κράτουσ. 

 Τα απολυμαντικά προϊόντα πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τον Εκνικό Οργανιςμό 

Φαρμάκων και να ζχουν ςιμανςθ CE ι Διλωςθ Συμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι 

κατά τθν Οδθγία 93/42/ΕΚ, όπωσ ιςχφει. 

 Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρζπει να αναδφουν 

δυςάρεςτεσ οςμζσ, να είναι επιβλαβι για τθν υγεία του προςωπικοφ και των 

επιςκεπτϊν και να προκαλοφν φκορζσ βραχυχρόνια και μακροχρόνια ςτισ 

εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτθρίων. 

 Θα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οικολογικά προϊόντα κακαριςμοφ ιτοι προϊόντα 

που δεν περιζχουν ουςίεσ που να επιβαρφνουν το περιβάλλον κατά τθν 

αποςφνκεςι τουσ αλλά, αντίκετα, χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι τουσ 

ειδικά επιλεγμζνεσ φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ, με υψθλι βιοδιαςπαςιμότθτα, και δεν 
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περιζχουν δθλαδι ουςίεσ όπωσ φωςφορικά, ςυντθρθτικά, ψευδάργυρο, φκόριο, 

ςιλικόνθ ι αρϊματα, που προκαλοφν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτον ανκρϊπινο 

οργανιςμό ι ςτο περιβάλλον.  

 Θ διάλυςθ των παραςκευαηομζνων διαλυμάτων (προσ χριςθ) των προϊόντων 

κακαριςμοφ που κα κάνουν οι κακαριςτζσ πρζπει να διενεργείται ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ τθσ εταιρείασ παραςκευισ των προϊόντων. 

24. Να διακζτει ςυνεργεία κακαριςμοφ ανά πάςα ςτιγμι, για να αντιμετωπίηονται 

απρόβλεπτεσ και ζκτακτεσ ανάγκεσ κακαριότθτασ, που τυχόν προκφψουν, κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

25. Να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) άτομα  από 7:00 π.μ. μζχρι 20:00 μ.μ. κακθμερινά 

ςτισ πόλεισ Ράτρα και Καλαμάτα & ζνα (1) άτομο ςτθν πόλθ τθσ Σπάρτθσ, που κα 

παρζχουν υπθρεςίεσ και κα επιμελοφνται τθν κακαριότθτα όλων των κτιρίων 

(αικουςϊν και κοινόχρθςτων χϊρων) για τισ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου 

ςτισ πόλεισ Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ. 

26. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφαλι διεξαγωγι τθσ εργαςίασ 

κακαριςμοφ και κακίςταται υπεφκυνοσ ςτθν περίπτωςθ που προκλθκοφν εργατικά 

ατυχιματα ςτουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί. Να ςυμμορφϊνεται και να 

εφαρμόηει τισ διατάξεισ του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 ςε ςχζςθ με τθν υγεία και 

αςφάλεια εργαςίασ κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι νομοκεςία, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται κατά πάντα χρόνο θ προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ του 

προςωπικοφ του, των ςπουδαςτϊν, των εργαηόμενων ςτθν Υπθρεςία και τρίτων. 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά αςτικά και ποινικά υπεφκυνοσ ςε περίπτωςθ 

τραυματιςμοφ ι ηθμιάσ που προκαλείται ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ από τισ 

δραςτθριότθτζσ του. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει επίςθμα τθν Υπθρεςία 

για το ςυμβάν, τα αίτια και τισ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ και αποφυγισ 

επανάλθψθσ.  

Το Ρανεπιςτιμιο  δεν φζρει απολφτωσ καμία ευκφνθ και ο Ανάδοχοσ είναι 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ αςτικά και ποινικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων 

νόμων. 

Στουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν θλεκτρομθχανολογικζσ και θλεκτρονικζσ 

εγκαταςτάςεισ, ο κακαριςμόσ τουσ κα γίνεται πάντοτε με τθν υπόδειξθ και τθν 

εποπτεία των αντίςτοιχων για τουσ χϊροσ αυτοφσ υπαλλιλων. 

27. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
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απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ κακαριότθτασ και κα περιγράφει αναλυτικά: τον 

αρικμό εργαηομζνων, το εβδομαδιαίο ωράριο απαςχόλθςθσ & θμζρεσ εργαςίασ, το 

κτίριο - χϊροι απαςχόλθςισ του, τ.μ. κακαριςμοφ /ανά άτομο. Επίςθσ, κα  

υποβάλλεται εβδομαδιαία αναφορά των εργαςιϊν που εξετελζςκθςαν, οι οποίεσ 

κα αποςτζλλονται ςτισ αντίςτοιχεσ επιτροπζσ μζςω του πρωτοκόλλου του 

Ρανεπιςτθμίου. 

28. Να ζρχεται ςε επαφι ο ίδιοσ ι  ο εκπρόςωπόσ του ι ο οριςμζνοσ επόπτθσ  κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ  Υπθρεςίασ με τα αρμόδια όργανα για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων που ανακφπτουν. 

29. Να φροντίηει για τθν τακτοποίθςθ των κρανίων και των κακιςμάτων εντόσ των 

αικουςϊν διδαςκαλίασ και των εργαςτθρίων. 

30. Να παρακολουκεί το προςωπικό του εάν εκτελεί τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθ 

ςφμβαςθ και να το εφοδιάηει ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα για τον κακαριςμό 

υλικά. 

31. Να επιςκζπτεται ο ίδιοσ, ι ο εκπρόςωπόσ του ι ο οριςμζνοσ επόπτθσ, όλουσ τουσ 

χϊρουσ για επικεϊρθςθ, προκειμζνου να παρεμβαίνει και να ενεργεί άμεςα ςε 

περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ ζκτακτθσ ρφπανςθσ. Ρροσ τοφτο ο Ανάδοχοσ , 

υποχρεοφται να ςυνδράμει με μζςα, εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν 

αντιμετϊπιςθ κάκε ςχετικισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

32. Θ επίβλεψθ και διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τον ανάδοχο και τθσ 

πιςτισ εφαρμογισ των όρων τθσ υπογραφείςασ Σφμβαςθσ κα γίνεται από τισ 

αντίςτοιχεσ επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ για τθν καλι εκτζλεςθ & τιρθςθ των όρων  

τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ κακαριότθτασ, που ορίηονται με ςχετικζσ αποφάςεισ 

του Ρανεπιςτθμίου. Οι Επιτροπζσ ζχουν το δικαίωμα αφενόσ να αξιϊςουν τθν 

απομάκρυνςθ κάκε μζλουσ του προςωπικοφ του αναδόχου, αν αυτόσ δείξει 

ολιγωρία ι δεν πεικαρχεί ςτισ εντολζσ και κατευκφνςεισ τθσ και αφετζρου να 

καταγγείλουν τθ ςφμβαςθ ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςουν παραβάςεισ των 

διατάξεων του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν. 4144/2014, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ.  
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