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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ 

 

Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α) για τη µίσθωση 68 

έως 86 κλινών, σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόµενα δωµάτια, για τη στέγαση των φοιτητών του 

και στις πέντε (5) πόλεις, όπου υπάρχουν Πανεπιστηµιακές Μονάδες (cpv: 55100000-1 

Yπηρεσίες Ξενοδοχείων). 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

30/01/2016 

6 ηµέρες πριν την 

καταληκτική 

ηµεροµηνία. 

 

05/02/2016 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
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υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

Τα προς µίσθωση δωµάτια πρέπει να βρίσκονται κατά προτίµηση στην εκάστοτε πόλη όπου 

υπάρχουν Σχολές (Τρίπολη, Καλαµάτα, Κόρινθο, Σπάρτη, Ναύπλιο) και στους όµορους 

∆ήµους και σε απόσταση έως 15 χλµ. από την έδρα της κάθε Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου, να ανήκουν στην 2η, 3η, 4η ή 5η κατηγορία αστέρων ( για ξενοδοχεία) και 

στη 2η , 3η ή 4η κατηγορία κλειδιών (για ενοικιαζόµενα δωµάτια) Τα δωµάτια να είναι 

µονόκλινα, δίκλινα, να διαθέτουν µπάνιο εντός και να είναι κατάλληλα για διαµονή 

φοιτητών. 

Το ποσό προσφοράς ανά κλίνη υπολογίζεται να κυµανθεί από 8€ - 15€ κατά περίπτωση (και 

επί πλέον τις νόµιµες επιβαρύνσεις των φόρων), για το χρονικό διάστηµα δύο οικονοµικών 

ετών 2016, 2017, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη, για κάθε ΟΜΑ∆Α. Το 

ανωτέρω χρονικό διάστηµα είναι ενδεικτικό και δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν απόφασης 

της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα από το Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου αυξοµείωσης των κλινών όπως ορίζεται στη ∆ιακήρυξη.  

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δοθεί παράταση του διδακτικού έτους η εν λόγω µίσθωση µπορεί 

να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Για τη µίσθωση των κλινών η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τα δύο έτη 2016 και 2017 

ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ 

522.918,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και επί πλέον τις νόµιµες επιβαρύνσεις 

των φόρων) ήτοι 593.851,83 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και επί πλέον τις νόµιµες 

επιβαρύνσεις των φόρων) 

 

Aναλυτικά: 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των 

297.399,47 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και επί πλέον τις νόµιµες επιβαρύνσεις των 

φόρων) 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το έτος 2017 ανέρχεται στο ποσό των 

296.452,36€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και επί πλέον τις νόµιµες επιβαρύνσεις των 

φόρων) 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ΚΑΕ 

0819 «Λοιπά Μισθώµατα» 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης από την 

∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ ( www.promitheus.gov.gr), από τις ιστοσελίδες της 

Αναθέτουσας Αρχής ( www.uop.gr) (ανακοινώσεις). Για οποιαδήποτε τροποποίηση στο 

τεύχος διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι φέρουν την ευθύνη της ενηµέρωσής τους από την 
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∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ). 

 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές - 

Πάροχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά επί ποινή αποκλεισµού, για µία ή και 

περισσότερες ΟΜΑ∆ΕΣ στο σύνολο τους και όχι για µέρος τους. ∆εν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος των ΟΜΑ∆ΩΝ. Η 

υποβολή των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

 

Επίσης, προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε 

ΟΜΑ∆ΑΣ, ετών 2016,2017 θα απορρίπτεται. 

 

Ο χρόνος Ισχύος των προσφορών είναι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής υπολογίζεται, στο ύψος 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον /τους 

ανάδοχο /αναδόχους που θα επιλεγεί/ επιλεγούν από τον παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα µε 

τον Ν. 3801/4-9-2009, άρθρο 46 που προστίθεται η παράγραφος 3 στο άρθρο 4 του Ν. 

3548/2007. 

 

Αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 

τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗ∆ΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσµίες που αναφέρονται στη 

διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινήσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλ. αυτούς που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικός 

πρόσβασης). 
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H µίσθωση κλινών χωρίζεται σε ΠΕΝΤΕ (-5-) ΟΜΑ∆ΕΣ όπως αναφέρονται παρακάτω: 

ΟΜΑ∆Α 1- Τρίπολη 

Σχολή Οικονοµίας, ∆ιοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη: 

· Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

· Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 

Μίσθωση κλινών προκειµένου να στεγασθούν από 14 έως 17 φοιτητές της Σχολής ανά έτος, 

µε ποσό προσφοράς που θα πρέπει να ανέρχεται από 10€ - 12€ ανά κλίνη (άνευ δηµοτικού 

φόρου 0,5% και ΦΠΑ 13%). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

• έτος 2016: 59.907,81 € συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του 

ΦΠΑ 13% 

• έτος 2017: 59.717,02€ συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του 

ΦΠΑ 13% 

 

Άρα ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 1 ετών 2016,2017 ανέρχεται έως του 

ποσού των 105.336,00 € άνευ δηµοτικού φόρου 0,5% και ΦΠΑ 13% (ήτοι 119.624,83€ 

συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του ΦΠΑ 13 %) και για δύο έτη. 

 

ΟΜΑ∆Α 2-Καλαµάτα 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών & Πολιτισµικών Σπουδών στην Καλαµάτα: 

· Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας &∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών 

· Τµήµα Φιλολογίας 

Μίσθωση κλινών προκειµένου να στεγασθούν από 11 έως 13 φοιτητές της Σχολής ανά έτος, 

µε ποσό προσφοράς που θα πρέπει να ανέρχεται από 12€ - 15€ ανά κλίνη (άνευ δηµοτικού 

φόρου 0,5% και ΦΠΑ 13%). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 2 διαµορφώνεται ως εξής: 

• έτος 2016: 58.838,02 € συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και 

του ΦΠΑ 13% 

• έτος 2017: 58.650,65€ συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του 

ΦΠΑ 13% 

 

Άρα ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 2 ετών 2016,2017 ανέρχεται έως του 

ποσού των 103.455,00€ άνευ δηµοτικού φόρου 0,5% και ΦΠΑ 13% (ήτοι 117.488,67 € 

συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του ΦΠΑ 13%) και για δύο έτη. 

 

ΟΜΑ∆Α 3-Σπάρτη 

Σχολή Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής: 

· Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού 
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· Τµήµα Νοσηλευτικής, 

(Πλαταιών & Ορθίας Αρτέµιδος Περιοχή «Ψυχικό» Σπάρτη) 

Μίσθωση κλινών προκειµένου να στεγασθούν από 14 έως 17 φοιτητές της Σχολής ανά 

ακαδηµαϊκό έτος, µε ποσό προσφοράς που θα πρέπει να ανέρχεται από 10€ - 12€ ανά κλίνη 

(άνευ δηµοτικού φόρου 0,5% και ΦΠΑ 6,5%). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 3 διαµορφώνεται ως εξής: 

• έτος 2016: 59.907,81 € συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και 

του ΦΠΑ 13% 

• έτος 2017: 59.717,02€ συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του 

ΦΠΑ 13% 

 

Άρα ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 3 ετών 2016,2017 ανέρχεται έως του 

ποσού των 105.336,00 € άνευ δηµοτικού φόρου 0,5% και ΦΠΑ 13% (ήτοι 119.624,83 € 

συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του ΦΠΑ 13%) και για δύο έτη. 

 

ΟΜΑ∆Α 4-Κόρινθος 

Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών στην Κόρινθο: 

· Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

· Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων 

Μίσθωση κλινών προκειµένου να στεγασθούν από 14 έως 17 φοιτητές της Σχολής ανά 

ακαδηµαϊκό έτος, µε ποσό προσφοράς θα πρέπει να ανέρχεται από 10€ - 12€ ανά κλίνη (άνευ 

δηµοτικού φόρου 0,5% και ΦΠΑ 13%). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

• έτος 2016: 59.907,81€ συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του 

ΦΠΑ 13% 

• έτος 2017: 59.717,02€ συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του 

ΦΠΑ 13% 

 

Άρα ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 4 ετών 2016,2017 ανέρχεται έως του 

ποσού των 105.336,00 € άνευ δηµοτικού φόρου 0,5% και ΦΠΑ 13% (ήτοι 119.624,83 € 

συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του ΦΠΑ 13%) και για δύο έτη. 

 

ΟΜΑ∆Α 5-Ναύπλιο 

Σχολή Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο: 

· Τµήµα Θεατρικών Σπουδών 

Μίσθωση κλινών προκειµένου να στεγασθούν από 15 έως 22 φοιτητές της Σχολής ανά 

ακαδηµαϊκό έτος, µε ποσό προσφοράς θα πρέπει να ανέρχεται από 8€ - 11€ ανά κλίνη (άνευ 

δηµοτικού φόρου 0,5% και ΦΠΑ 13%). 
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Ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 5 διαµορφώνεται ως εξής: 

• έτος 2016: 58.838,02€ συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του 

ΦΠΑ 13% 

• έτος 2017: 58.650,65€ συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του 

ΦΠΑ 13% 

 

Άρα ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΟΜΑ∆Α 5 ετών 2016,2017 ανέρχεται έως του 

ποσού των 103.455,00 € άνευ δηµοτικού φόρου 0,5% και ΦΠΑ 13% (ήτοι 117.488,67 € 

συµπεριλαµβανοµένου του δηµοτικού φόρου 0,5% και του ΦΠΑ 13%) και για τα δύο 

έτη. 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12-02-2016 ηµέρα Παρασκευή 

και ώρα Ελλάδος 11.00π.µ.  

 

 

 

O Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών 

 

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Λέπουρας 

 

 


