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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Δ/νςθ: Μοίλα Μοηάνθσ, ΣΜ 50100 

Σθλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 

 Κοηάνθ,  05-10-2021 

 Αρικμ. Πρωτ. 829 

 Πλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

«Τπθρεςίεσ ελζγχου τιρθςθσ ζκτακτων μζτρων για τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν, κακϊσ και του τακτικοφ 

και ζκτακτου διδακτικοφ προςωπικοφ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ δια ηϊςθσ 

εκπαιδευτικι διαδικαςία», από 11-10-2021 ζωσ 31-03-2022, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 172.360,00€, ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 24% ΦΠΑ 

 

Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ, ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του αρκ.70 του Ο.4830/2021 (ΦΕΜ 169Α/Α/18-9-2021) 

2. Σθν απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ & Θρθςκευμάτων με αρ. πρωτ. 119200/Β2/22-9-2021, με ΑΔΑ: 

63ΣΔ46ΞΣΝΘ-ΕΘΠ 

3. Σθν αρικμ. Μ1/Π56/27-09-2021 (με ΑΔΑ: ΩΘΘΑ469Β7Μ-ΑΠΗ) απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου 

του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ 

4. Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ 705/29-09-2021 με ΑΔΑ: 6Ξ2469Β7Μ-ΧΨ2 & ΑΔΑΞ: 

21REQ009285316 

προςκαλεί τουσ παρακάτω οικονομικοφσ φορείσ: 

1. SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΑΦΞ: 099796300, email: swedish@the.forthnet.gr 

2. ΓΑΖΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ - ΖΕΤ SECURITY, ΑΦΞ: 024622262, email: zeyssecurity@hotmail.com 

3. CRONOS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΑΦΞ: 099598725, email: info@cronossecurity.com 

να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για «Τπθρεςίεσ ελζγχου τιρθςθσ ζκτακτων μζτρων για τθ 

ςυμμετοχι των φοιτθτϊν, κακϊσ και του τακτικοφ και ζκτακτου διδακτικοφ προςωπικοφ του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία», για τουσ χϊρουσ ευκφνθσ 

τουσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 172.360,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%, για το χρονικό 

διάςτθμα από 11/10/2021 ζωσ 31/03/2022 και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ 

Ι τθσ παροφςασ. 

Θ διαδικαςία κα πραγματοποιθκεί με απευκείασ ανάκεςθ, κατά παρζκκλιςθ κάκε ςχετικισ 

διάταξθσ τθσ κείμενθσ εκνικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

του ν. 4830/18.9.2021 (ΦΕΜ 169/τ. Αϋ/18.9.2021) και ειδικότερα του άρκρου 70 αυτοφ. 

Θ υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Μοινοφ Νεξιλογίου Δθμοςίων υμβάςεων 

CPV: «71700000-5 Τπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου». 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, 

οικονομικϊν ετϊν 2021 & 2022, ςε βάροσ του ΜΑΕ 0892Γ-α. 

τθν παροφςα διαδικαςία δεν κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ οικονομικϊν φορζων που δεν 

προςκλικθκαν να υποβάλουν προςφορά.  

Οι οικονομικοί φορείσ καλοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για τουσ χϊρουσ 
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ευκφνθσ τουσ, οι οποίοι προκφπτουν από τισ τρζχουςεσ ςυμβάςεισ φφλαξθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ. Ρι προςφορζσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό κάκε διακριτοφ τμιματοσ, 

όπωσ απεικονίηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

α/α Χϊροσ εγκατάςταςθσ ΠΔΞ Προχπολογιςμόσ (€) με ΦΠΑ 

Α 
Μοίλα Μοηάνθσ, Φλϊρινα (Γεωπονικι), Μαςτοριά, Γρεβενά & 

Πτολεμαΐδα 
115.951,27 

Β Μτίρια ΠΔΞ εντόσ Μοηάνθσ (ΣΞΞ, ΣΘΞΞΤ) 25.070,55 

Γ Φλϊρινα (ΣΕΕΣ, παιδαγωγικό) 31.338,18 

 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο ΜΘΞΔΘ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΠΙΜΑΙΡΡΣΘΣΑ - «ΠΡΡΞΘΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΟΙΞΡΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Σεχνικισ & Ρικονομικισ 

Προςφοράσ των Παραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα 

περιζχεται: 

i) θ  οικονομικι προςφορά, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Τπόδειγμα Ρικονομικισ Προςφοράσ  

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word).  

τον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Ξ., Δ.Ρ.Τ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ ιτοι: 

ΦΑΜΕΝΡ ΠΡΡΦΡΡΑ 

ΓΙΑ ΣΘΟ ΠΡΡΜΝΘΘ ΓΙΑ ΜΑΣΑΘΕΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΠΡΡΦΡΡΩΟ ΞΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ. 829/05-10-2021 ΓΙΑ 

«Τπθρεςίεσ ελζγχου τιρθςθσ ζκτακτων μζτρων για τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν, κακϊσ και του τακτικοφ 

και ζκτακτου διδακτικοφ προςωπικοφ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ δια ηϊςθσ 

εκπαιδευτικι διαδικαςία», από 11-10-2021 ζωσ 31-03-2022, 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 172.360,00€ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 24% ΦΠΑ 

ΘΞ/ΟΙΑ ΔΙΕΟΕΡΓΕΙΑ: 07-10-2021 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 

 

Ρι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τθν 07-10-2021 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11.00 π.μ. 

(θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, ςτα Μοίλα Μοηάνθσ, Σ.Μ. 50100, τθλ. 24610-68303, 68304, 608305. Θ αποςφράγιςθ των 

φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ 

Ρικονομικισ Διεφκυνςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, ςτα Μοίλα Μοηάνθσ. 

 

ΝΡΙΠΡΙ ΡΡΡΙ 

1. Ξε τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ 

ii) Πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

https://uowm.gr/category/news/calls/
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iii) Πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

2. Ρι πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται ςε 2-μθνιαία βάςθ, ο δε Φ.Π.Α. βαρφνει το Πανεπιςτιμιο Δυτ. 

Ξακεδονίασ. Σα τιμολόγια των αναδόχων κα εκδίδονται χωριςτά για κάκε πόλθ εγκατάςταςθσ του 

Πανεπιςτθμίου, ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 501 00, Κοηάνθ 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

Πόλθ παροχισ υπθρεςίασ: ______ 

3. Σον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ επί υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Σομζα (ςθμερα 

8%), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη 

που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

4. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Μράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

 Μράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  

 Μράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 

 Ρι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 

ε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. Μάκε εργαηόμενοσ κα απαςχολείται είτε για 8 ϊρεσ είτε για 4 ϊρεσ, μεταξφ 06:00 π.μ - 22:00 μ.μ. 

2. Ρι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ αφοροφν το χρονικό διάςτθμα από: 11/10/2021 ζωσ 31/03/2022. Δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται άββατα και Μυριακζσ, επίςθμεσ αργίεσ και διακοπζσ Χριςτουγζννων (2 

εβδομάδεσ), ςφμφωνα με το ιςχφον Ακαδθμαϊκό θμερολόγιο του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ κατά 

το χρονικό διάςτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί υπό 

τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 217 ν. 4412/2016. ε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε 

λόγο αναςταλεί ι απαγορευκεί θ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο Κδρυμα ι εν γζνει ςτα ΑΕΙ τθσ 

Χϊρασ, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αηθμίωσ τθ ςφμβαςθ, ακόμα και πριν 

τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ. 

3. Για κάκε φυςικό πρόςωπο που ειςζρχεται ςτα κτιριακά ςυγκροτιματα του Ιδρφματοσ ι ςτα campus κα 

πραγματοποιείται, κατά τθν είςοδό του, ζλεγχοσ του (α) πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ ι (β) 

πιςτοποιθτικοφ νόςθςθσ ι (γ) βεβαίωςθσ αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου, που ζχει 

διεξαχκεί ζωσ ςαράντα οχτϊ (48) ϊρεσ πριν και ταυτόχρονοσ ζλεγχοσ ταυτοπροςωπίασ. 

4. Τποχρεοφται ο ελεγκτισ να ηθτιςει τθν επίδειξθ του πιςτοποιθτικοφ ι τθσ βεβαίωςθσ εμβολιαςμοφ ι 

νόςθςθσ ι αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου κάκε παρευριςκόμενου φυςικοφ 

προςϊπου ςε χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ. 

5. Ρ ελεγκτισ υποχρεοφται να ελζγχει τθν υποχρζωςθ τθσ χριςθσ προςτατευτικισ μθ ιατρικισ μάςκασ 

(απλισ χειρουργικισ ι υφαςμάτινθσ με κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ) για όλα τα φυςικά πρόςωπα: α) ςε 

όλουσ τουσ χϊρουσ που διεξάγεται δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Ξακεδονίασ, β) ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, γ) ςε όλουσ 

τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ που παρατθρείται ςυνωςτιςμόσ. 

6. Από τθν υποχρεωτικι χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ, εξαιροφνται οι φοιτθτζσ και το τακτικό και ζκτακτο 

διδακτικό προςωπικό που ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που δεν είναι εφικτι θ 

διεξαγωγι τουσ με τθ χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ, κακϊσ και τα άτομα για τα οποία θ χριςθ μάςκασ δεν 

ενδείκνυται για ιατρικοφσ λόγουσ, οι οποίοι αποδεικνφονται με τα κατάλλθλα ζγγραφα (π.χ. λόγω 

αναπνευςτικϊν προβλθμάτων). 

7. Ρι ελεγκτζσ δεν κα επιτρζπουν ςτα φυςικά πρόςωπα τθν είςοδο ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ ι τα 

campus του Ιδρφματοσ χωρίσ τθν τιρθςθ των παραπάνω προχποκζςεων. 

8. Μακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί βιβλίο ςυμβάντων, 

όπου κα καταχωρίηεται κάκε περιςτατικό μθ τιρθςθσ των ζκτακτων μζτρων προςταςίασ και πρόλθψθσ 

τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ covid-19 για τθ ςυμμετοχι φυςικϊν προςϊπων ςτθ δια ηϊςθσ 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Για τα περιςτατικά αυτά κα κατατίκεται επιπλζον αναλυτικι αναφορά, 

εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αυτισ. 

9. Ρ Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει ςτο προςωπικό ελζγχου κινθτό τθλζφωνο ι τάμπλετ, το οποίο να 

υποςτθρίηει τισ ειδικζσ εφαρμογζσ ελζγχου που ζχει αναπτφξει το ελλθνικό κράτοσ για τον ζλεγχο των 

πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων και να ζχει εκπαιδεφςει το προςωπικό ςτθ χριςθ αυτϊν.  

10. Σο προςωπικό που κα απαςχολιςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: (α) πρζπει να είναι 

ςτακερό και αποδεκτό από τθν ανακζτουςα αρχι, ειδικευμζνο, χωρίσ αλλαγζσ προςϊπων, εκτόσ εάν 

για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αςκζνειασ ι κακ’ υπόδειξθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ επιβάλλεται θ αντικατάςταςι του, (β) κα προςζρχεται εγκαίρωσ, ενδεδυμζνο με πολιτικά και κα 

αναλαμβάνει υπθρεςία ςτθν υποδειχκείςα κζςθ, (γ) κα πρζπει να ομιλεί και να γράφει πολφ καλά τθν 
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ελλθνικι γλϊςςα και να ζχει δυνατότθτα καλισ επικοινωνίασ με το κοινό, (δ) κα πρζπει να διατθρεί τον 

χϊρο τθσ εργαςίασ του κακαρό, να μθν κάνει χριςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν και να μθν προςζρχεται 

να αναλάβει κακικοντα επθρεαςμζνοσ από τζτοια ποτά, (ε) οφείλει να τθρεί το απόρρθτο ςχετικά με 

όςα περιζρχονται ςε γνϊςθ του (ζγγραφα, ςτοιχεία, πλθροφορίεσ κ.λπ.) και αφοροφν ςτο Κδρυμα ι τισ 

δραςτθριότθτζσ του ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ. ε 

αντίκετθ περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει αποηθμίωςθ από τον ανάδοχο.  

11. Ρ 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 ι μθ απουςίεσ. Ρ 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 προβλεπομζνων από τθν ιςχφουςα υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ, τθ χοριγθςθ αδειϊν 

ςτο προςωπικό με αντικατάςταςθ των εργαηομζνων οι οποίοι βρίςκονται ςε άδεια, τθν τιρθςθ του 

νομίμου ωραρίου, τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 

κ.λπ.. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρω όρου, ο ανάδοχοσ κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ 

και κα επιβλθκοφν ςε βάροσ του οι προβλεπόμενεσ ςτον νόμο κυρϊςεισ.  

12. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 

κατάςταςθ των απαςχολουμζνων κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ (δεν απαιτείται 

επικφρωςθ τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ ςε περίπτωςθ επίςθμθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ ςτθν 

αρμόδια κρατικι υπθρεςία). Αν κάποιο μζλοσ του απαςχολοφμενου ςτο ζργο προςωπικοφ χρειάηεται 

να αντικαταςτακεί, είτε για λόγουσ που αφοροφν τον ανάδοχο είτε κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα αυτισ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τθν ωσ άνω αναφερόμενθ κατάςταςθ των απαςχολουμζνων 

κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.  

13. Για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ καμία ζννομθ ςχζςθ δεν δθμιουργείται μεταξφ του Πανεπιςτθμίου και 

του προςωπικοφ του Αναδόχου, ο οποίοσ ευκφνεται αποκλειςτικά ζναντι των υπαλλιλων του ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ, αςφαλιςτικισ και λοιπισ ειδικισ νομοκεςίασ. Ρ ανάδοχοσ είναι και 

παραμζνει εργοδότθσ του προςωπικοφ του. Ρ μιςκόσ, τα επιδόματα αδείασ, δϊρα Χριςτουγζννων και 

Πάςχα, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ του ΙΜΑ, των Επικουρικϊν Σαμείων και κάκε άλλθ ειςφορά που ζχει 

ςχζςθ με το ζργο, βαρφνουν τον Ανάδοχο. Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ δεν ζχει υποχρζωςθ 

καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του 

Αναδόχου. 

14. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει με δικά του ζξοδα, κάκε ηθμιά ι βλάβθ που κα επζλκει 

λόγω των εργαςιϊν που εκτελεί. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του με δικζσ του 

δαπάνεσ για κάκε είδουσ ατφχθμα. Θ ανακζτουςα αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και 

υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν ατφχθμα ι κάκε άλλθ αιτία, τόςο κατά τθ μεταφορά του 

προςωπικοφ του αναδόχου όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν ελζγχου.  

15. Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 

που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 κακϊσ και κάκε άλλθ τυχόν αναλθφκείςα, ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικειοκελι παροχι. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται 

και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ 

αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ. Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ του ανωτζρω εδαφίου ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
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παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 εδ. κ’ του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, 

κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

16. Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: (α) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον επιλεγοφν, (β) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

17. Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ Αϋ. Επίςθσ, ο 

ανάδοχοσ εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και 

πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε 

ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο 

και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 

ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

18. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθ Ξονάδα 

Αςφάλειασ & Προςταςίασ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

216 του ν. 4412/2016. Θ παραλαβι των παραδοτζων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια 

Επιτροπι Παραλαβισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 219 επ. του ν. 4412/2016.  

19. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 

τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

20. ε περίπτωςθ μθ παροχισ υπθρεςίασ για χρονικό διάςτθμα ζςτω και μίασ θμζρασ ι ςε περίπτωςθ 

πλθμμελοφσ άςκθςθσ των κακθκόντων του προςωπικοφ του αναδόχου, καταπίπτει αποκλειςτικά υπζρ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςε βάροσ του αναδόχου ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό των 200,00 € 

θμερθςίωσ, επιπλζον των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 218 ν. 4412/2016 ποινικϊν ρθτρϊν.  

21. Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, 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 αρμόδιου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ Σμιματοσ 

του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ 

22. Ρι χϊροι ευκφνθσ κάκε εταιρίασ προκφπτουν από τισ τρζχουςεσ ςυμβάςεισ φφλαξθσ του Πανεπιςτθμίου 

Δυτ. Ξακεδονίασ. 

23. Για τθν ρφκμιςθ των επιμζρουσ κεμάτων που αφοροφν ςτθ διαδικαςία ελζγχου (π.χ. οριςμόσ των 

ςθμείων ελζγχου, ακριβζσ ωράριο εργαηομζνων & αρικμόσ εργαηομζνων ςε κάκε ςθμείο ελζγχου), ο 

Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με τθν αρμόδια υπθρεςία του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, ιτοι: 

Ξονάδα Αςφάλειασ & Προςταςίασ, κ. Μαρυπίδθσ Γεϊργιοσ, τθλ. 2461056230, email: 

gkarypidis@uowm.gr  

24. τουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηεται ενδεικτικι κατανομι του προςωπικοφ ςτα διάφορα ςθμεία 

ελζγχου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςε Μοηάνθ, Φλϊρινα, Μαςτοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα: 

mailto:gkarypidis@uowm.gr
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Α. Κοίλα Κοηάνθσ, Φλϊρινα (Γεωπονικι), Καςτοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα 

Προχπολογιςμόσ: 115.951,27 €, ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΠΑ 

  

άτομα 

ΠΡΝΘ 
ΧΩΡΡ  

(ςθμείο ελζγχου) 

8-ΩΡΡ  

(7:30-15:30) 

4-ΩΡΡ  

(15:30-19:30) 

4-ΩΡΡ 

(ενίςχυςθ για 

ϊρεσ αιχμισ) 

ΜΡΗΑΟΘ κεντρικι είςοδοσ 2 2 3 

ΜΡΗΑΟΘ είςοδοσ διοικθτθρίου 1 1 1 

ΓΡΕΒΕΟΑ   1 1 1 

ΠΣΡΝΕΞΑΛΔΑ   1 1 2 

ΜΑΣΡΡΙΑ   1 1 2 

ΦΝΩΡΙΟΑ γεωπονικι 1 1 2 

ΦΝΩΡΙΟΑ διοικθτιριο 1 1 1 

άκροιςμα ατόμων 8 8 13 

 

Β. Κτίρια ΠΔΜ εντόσ Κοηάνθσ (ΣΜΜ, ΣΗΜΜΤ) 

Προχπολογιςμόσ: 25.070,55 €, ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΠΑ 

  

άτομα 

ΠΡΝΘ 
ΧΩΡΡ  

(ςθμείο ελζγχου) 

8-ΩΡΡ  

(7:30-15:30) 

4-ΩΡΡ  

(15:30-19:30) 

4-ΩΡΡ 

(ενίςχυςθ για 

ϊρεσ αιχμισ) 

ΜΡΗΑΟΘ Σμ. Ξθχανολόγων Ξθχανικϊν 1 1 1 

ΜΡΗΑΟΘ 

Σμ. Θλεκτρολόγων Ξθχανικϊν & 

Ξθχανικϊν Τπολογιςτϊν 1 1 1 

άκροιςμα ατόμων 2 2 2 

 

Γ. Φλϊρινα (ΣΕΕΣ, παιδαγωγικό) 

Προχπολογιςμόσ: 31.338,18 €, ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΠΑ 

  

άτομα 

ΠΡΝΘ 
ΧΩΡΡ  

(ςθμείο ελζγχου) 

8-ΩΡΡ  

(7:30-15:30) 

4-ΩΡΡ  

(15:30-19:30) 

4-ΩΡΡ 

(ενίςχυςθ για 

ϊρεσ αιχμισ) 

ΦΝΩΡΙΟΑ 

Σμ. Εικαςτικϊν & Εφαρμοςμζνων 

Σεχνϊν 1 1 1 

ΦΝΩΡΙΟΑ Παιδαγωγικό 1 1 3 

άκροιςμα ατόμων  2 2 4 

 

Ρι παραπάνω πίνακεσ είναι ενδεικτικοί και μποροφν να τροποποιοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ προσ 

το ωράριο και τθν επιμζρουσ κατανομι των εργαηομζνων ςτα διάφορα ςθμεία ελζγχου, κατόπιν ζγκαιρθσ 

ενθμζρωςθσ του αναδόχου. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου excel ςτην ιςτοςελίδα του Πανεπιςτημίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτη 

θζςη ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/) 

Οι οικονομικοί φορείσ καλοφνται να καταθζςουν οικονομική προςφορά για τουσ χώρουσ ευθφνησ τουσ, οι 

οποίοι προκφπτουν από τισ τρζχουςεσ ςυμβάςεισ φφλαξησ του Πανεπιςτημίου Δυτ. Μακεδονίασ.) 
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