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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ (2) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί φηη, ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθάο Άζθεζεο θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο Κνηλσληθάο 

Αλζξσπνινγέαο θαη Ιζηνξέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αηγαένπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
ΠξνγξΪκκαηνο «Δθπαέδεπζε θαη δηα Βένπ ΜΪζεζε» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ) 2007-2013, 

Πξαθηηθά Άζθεζε Παλεπηζηεκέσλ, ην νπνέν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) θαηΪ 75% θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο θαηΪ 25%, ζηηο 7 

Φεβξνπαξένπ 2011, εκΫξα ΓεπηΫξα θαη ψξα 11.00 π.κ., ζα δηεμάγεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ 
δηαγσληζκφ αλάδεημεο αλαδφρνπ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο Νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 44/06.12.2010, ζέκα 13v) γηα ηελ πινπνίεζε δχν εθπαηδεπηηθψλ 
εθδξνκψλ θαηά ην έηνο 2011, ζηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 

Ηζηνξίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Κπηηιήλε. 

Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ξξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο αλάδεημεο αλαδφρνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ θαηά ην έηνο 2011, φπσο 
απηή πεξηγξάθεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα θαη απνηεινχκελα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ 
πελήληα επξψ (10.650,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Ρα αλαθεξφκελα ζηα επηζπλαπηφκελα θαη απνηεινχκελα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
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Κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα 
ππνγξαθεί ζχκβαζε. Ζ δηάξθεηά ηεο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη (2) δχν 

κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο ησλ δχν εθδξνκψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα 
ζηηο 20 Ιαλνπαξένπ 2011.  

Ρν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (http://www.ru.aegean.gr), ζηηο 20 Ιαλνπαξένπ 2011.  

To ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα ελεκέξσζε ζηα Δπηκειεηήξηα (Δ.Β.Δ.Α., Δπηκειεηήξην 

Ιέζβνπ), ζηηο 20 Ιαλνπαξένπ 2011. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΤΥΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αληίηππα ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο, Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, ζηε Κπηηιήλε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο απφ ηηο αξκφδηεο ππαιιήινπο θα Θνληνχ Αιεμάλδξα, ηει. : 22510-36700, email: 
alkon@aegean.gr, θαη θα Θαβαθιή Εαραξψ, ηει. : 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax 

: 22510-36709. Ζ δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Θαβαθιή Εαραξψ, ηει. : 22510-36716, email: 
zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709. 

Ρερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Βαΐνπ Αλζή, ηει. : 22510-36052, email: ava@aegean.gr.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη ηελ 31 Ιαλνπαξένπ 

2011 θαη ψξα 15:00.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Ο πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ζχκθσλα κε : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 432/81 πεξί ζχζηαζεο Δηδηθψλ Ινγαξηαζκψλ Έξεπλαο ζηα Α.Δ.Η 

φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 679/22.8.1996 (Φ.Δ.Θ.  Β΄ Αξ. 
θχιινπ 826/10.09.1996), πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ Λ. 2233/1994. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286 (ΦΔΘ Α’ 19) « Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Ρν Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ- Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 
1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)». 

4. Ρν Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΙ Α’ 150) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

5. Ρν Ξ.Γ. 60/2007, Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 

2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη 

ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 

2005. 

6. Ρηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
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7.  Ρν Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΘ 267/Α/03.12.2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 7 απηνχ.  

8. Ρν Λ. 3840 (Φ.Δ.Θ. 53/η. Α’/31.03.2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) 

2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Ρελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΘ κε αξηζκφ Δ/2007/5634/16.11.2007 πνπ αθνξά 

ζηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Ξ. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε». 

10. Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ 1749/27.03.2008 (Φ.Δ.Θ. 540/η. Β’/27.03.2008) πνπξγηθή 

Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

11. Ρν πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Λ.3614/07 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη 
Διέγρνπ, φπσο ηζρχεη. 

12. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε (ΘΑ) κε αξ. 6472/01.04.2008 (Φ.Δ.Θ. 636/η. 
Β’/10.04.2008) «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. ΘΑ/3345/14.12.2000 θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο 

ζχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαδηάξζξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ λ.3614/2007», κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ε 
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Κάζεζε». 

13.  Ρε κε αξ. πξση. 108009/ΠΡ5/01.10.2007 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ «Κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «Κε εληνιή πνπξγνχ» ζην Γεληθφ 

Γξακκαηέα, ζηνπο Δηδηθνχο Γξακκαηείο θαη ζηνπο Ξξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, 
Γηεπζχλζεσλ θαη Ρκεκάησλ ηεο Θ.. ηνπ ΞΔΞΘ» (Φ.Δ.Θ. 1950/η. Β’/03.10.2007)». 

14.  Ρε κε αξ. πξση. ΠΡ5/160443/24.12.2009 πνπξγηθή Απφθαζε «Κεηαβίβαζε 

δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «Κε εληνιή πνπξγνχ» ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Θ.. ηνπ πνπξγείνπ 
Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ» (Φ.Δ.Θ. 2540/η. Β΄/29.12.2009). 

15.  Ρε κε αξ. πξση. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απφθαζε κε ζέκα «Γηνξηζκφο ζηε ζέζε 
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Ρνκέα Γηαρείξηζεο Ξξνγξακκάησλ Θνηλνηηθνχ 

Ξιαηζίνπ Πηήξημεο ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ» (492 Φ.Δ.Θ. 

ηεχρνο .Ν.Γ.Γ. κε εκεξνκελία 19.11.2009). 

16.  Ρε απφ 03.04.2008 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ. «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε», πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ 
επί κέξνπο Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, φπσο απηά ηζρχνπλ. 

17.  Ρε κε αξ. πξση. 11139/26-07-2010 (3ε ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ ηεο Ξξφζθιεζεο 28 κε αξ. 
πξση. 2786/03-03-2009) Ξξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4 

«Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 8 Ξεξηθέξεηεο 

Πχγθιηζεο», Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 5 «Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δμφδνπ» θαη Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 6 «Αλαβάζκηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζε 
ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 2 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δηζφδνπ». 

18.  Ρε κε αξ. πξση. 6676 / 13-05-2009 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ. 
«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε», πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ «Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ) Ξαλεπηζηεκίσλ», 

«Γξαθεία Γηαζχλδεζεο Ξαλεπηζηεκίσλ», «Ξξαθηηθή Άζθεζε Ξαλεπηζηεκίσλ», «Κνλάδα 
Θαηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Ξαλεπηζηεκίσλ», «Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο 

(ΓΑΠΡΑ) ΡΔΗ», «Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ΡΔΗ», «Ξξαθηηθή Άζθεζε ΡΔΗ», «Κνλάδα Θαηλνηνκίαο θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΡΔΗ». 

19.  Ρε κε αξ. πξση. 1179/Κ/2009/15-06-2009 (εηζεξρ. ζηελ ΔΓ ΔΞΔΓΒΚ κε αξ. πξση. 
8992/15-06-2009) αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ Δηδηθή 

πεξεζία Γηαρείξηζεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ Κάζεζε». 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 4 απφ 30 

 

20. Ρν απνηέιεζκα ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα 
ηεθκεξίσζεο ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζην Φχιιν Δμέηαζεο ηεο 

Ξιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο, ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Ξξάμεο θαη ζηνλ εγθεθξηκέλν 

Ξίλαθα Θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά (έγγξαθν ηεο ΔΓ ΔΞΔΓΒΚ κε 
αξ. πξση. 8481/08-06-2010 θαη απνηππψλεηαη ζην ΝΞΠ – ΔΟΓΝΟΑΚΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Γξαθεία Γεληθνχ 
Ρνπξηζκνχ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ζηελ Διιάδα θαη 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ζε θξάηε κέιε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ). 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

9.1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ππνςάθηνη νθεέινπλ, καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ, λα θαηαζΫζνπλ επέ πνηλά 

απνθιεηζκνχ ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 

1. πεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ 

γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, ζηελ νπνία ζα 

 αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη  

 δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο 

 δειψλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο: 

Α.   δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο.  

Β.   δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο. 

Γ.   είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Γ.  είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Δ.    δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ 
λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

2. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο       

3. Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά 

έγγξαθα, δει., ελδεηθηηθά, θαηαζηαηηθά, δεκνζηεχζεηο ζε ΦΔΘ, ή Ξξσηνδηθείν, πξαθηηθά 
θιπ.), πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα φξγαλα 

εθπξνζψπεζήο ηνπ. 

4. Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα πξνθχπηνπλ φηη  

i) ηα πξνζθεξφκελα νρήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο 

πξνδηαγξαθέο: 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 5 απφ 30 

 

 Άξηζηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΘΡΔΝ  

 Θιηκαηηζκφ 

 Κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

 Δπαξθή ρψξν γηα ελαπνζήθεπζε απνζθεπψλ. 

 Βαζηθά εξγαιεία επηζθεπήο/ζπληήξεζεο θαη εθεδξηθφο ηξνρφο 

ii) γηα ην πξφζθαην ηεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ νρεκάησλ ζην εζσηεξηθφ, 

ζχκθσλα θαη κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ θάζε νρήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα 
πξνζθεξφκελα νρήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζα πξέπεη απαξαίηεηα, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηεο ππνςεθηφηεηαο λα δηαζέηνπλ Άδεηα Θπθινθνξίαο εθδφζεσο έηνπο 

2006 θαη κεηά θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα ζπλνδεγφ ζε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα 
ησλ κεηαθηλήζεσλ ππεξβαίλεη ηηο 8 ψξεο αλά εκέξα. 

5. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα αξρή: 

i) Όια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ νρεκάησλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ (Άδεηα Θπθινθνξίαο, Άδεηα Δμαζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Νδηθνχ 

Κεηαθνξέα Δπηβαηψλ, Ξξφζθαην ΘΡΔΝ). 

ii) Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ πηζηνπνηνχλ φηη ηα νρήκαηα, ηα νπνία ζα κεηαθέξνπλ 

ηνπο θνηηεηέο εληφο ηεο Διιάδαο, είλαη αζθαιηζκέλα γηα αζηηθή επζχλε ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη επηπξνζζέησο λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ίδηεο 

δεκίεο ησλ νρεκάησλ θαη λα παξέρεηαη θάιπςε θαη ζηνπο επηβαίλνληεο. 

6.  Γηα ηελ απνδνρή ησλ νρεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν ΘΡΔΝ, ηζρχνο 

κέρξη ην πέξαο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. Αλ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ην πηζηνπνηεηηθφ ιήμεη, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη λέν πηζηνπνηεηηθφ. 

7. Θάζε ππνςήθηνο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη γηα θάζε νδεγφ ιεσθνξείνπ ηνπ εζσηεξηθνχ, 
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα:  

 Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ δηπιψκαηνο Γ΄ θαηεγνξίαο πνπ είλαη ζε ηζρχ. 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνδφηε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν νδεγφο δελ έρεη 

πξνηαζεί πξνο απφιπζε, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

αληίζηνηρσλ θαλνληζκψλ πξνζσπηθνχ (ΦΔΘ 134 Α /1994). 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ φηη νη νδεγνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ, δηαζέηνπλ εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 7 εηψλ. 

8.  Αληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ηα 
πξνηεηλφκελα απφ ηνλ ππνςήθην νρήκαηα έρνπλ ηεζεί ζε θπθινθνξία απφ ην έηνο 2006 

θαη εθεμήο. 

 

9.2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ KATAΚΤΡΧΗ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε νθείιεη λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 
2672/1998 (ΦΔΘ Α΄290), ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα αλαγξάθεη φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν: 

1. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 

εμακάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο. 

2. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο Ϊλσ αλαθνέλσζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 6 απφ 30 

 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

3. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηΫξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ αλαθνίλσζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 : : ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Κε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

1. Λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε 

εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά 
ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

2. Λα έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμεο θαη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα 

θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 
ζθξαγηζκέλεο έγγξαθεο πξνζθνξέο έσο ηηο 4 Φεβξνπαξένπ 2011 εκέξα Παξαζθεπά θαη ψξα 

15:00 ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηε 
Κπηηιήλε (Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, 2νο φξνθνο). 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε 

πξνζθνξά. 

Νη πξνζθνξέο φζσλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε, κέρξη ηηο 4 Φεβξνπαξένπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπά θαη ψξα 15:00 θαη ζα έρνπλ ηελ θάησζη κνξθή :  

ΠΡΟΦΟΡΑ 
«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ  

ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ :  EΛE_2011_0155/20.01.2011 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
ΚΣΗΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΜΤΣΙΛΗΝΗ, Σ.Κ. 81100, ΛΔΒΟ 

AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 7 Φεβξνπαξένπ 2011 

 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίηππα. Ρν έλα 
αληίηππν θέξεη ηελ έλδεημε «ΞΟΩΡΝΡΞΝ» θη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ 

αληηηχπσλ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θαη ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζψζεηο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά 
ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. 

Πην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο. Ρξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 7 απφ 30 

 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δε 
ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

 Πθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», θαη φιεο ηηο 

ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα 

αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 9.1 ηεο παξνχζαο. 

 Πθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο. 

ε πεξέπησζε ζπλππνβνιάο κε ηελ πξνζθνξΪ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ ζηνπο ζπλππνςάθηνπο 
ζα Ϋζηγε ηα Ϋλλνκα ζπκθΫξνληΪ ηνπο, ηφηε ν πξνζθΫξσλ νθεέιεη λα 
ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ Ϋλδεημε «πιεξνθνξέεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα». 
ε αληέζεηε πεξέπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβΪλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ νη ζπλππνςάθηνη. Η Ϋλλνηα ηεο πιεξνθνξέαο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηάξα αθνξΪ κφλνλ ηελ πξνζηαζέα ηνπ απνξξάηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθΪ 
ά εκπνξηθΪ δεηάκαηα ηεο επηρεέξεζεο ηνπ ππνςεθένπ. 

 Πθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη φιεο ηηο 

ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ξξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ ππνγεγξακκέλα ηνπο 
ππνθαθέινπο θαη φια ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

 

12.1.  Σξφπνο ππνβνιάο ηερληθάο πξνζθνξΪο 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο 

ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε βάζε ηα Ξαξαξηήκαηα Η 
θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο. 

Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο θαη ζε ειεθηξνληθφ 
απνζεθεπηηθφ κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη κέζα ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ 
απνζεθεπηηθφ κέζν κε εθείλνπο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην 

έγγξαθν αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΞΟΩΡΝΡΞΝ». 

 

12.2.  Σξφπνο ππνβνιάο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο 

Θάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο νη νπνίνη ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ IΗΗ ηεο 

παξνχζαο. Πηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. Ξξντφληα ή 

ππεξεζίεο γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θφζηνο, ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε. Πε 

θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη αζάθεηεο σο πξνο ην θφζηνο, θξπθά 
θφζηε θιπ. Νη πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα εκθαλίδνπλ ηελ ηηκή αλά άηνκν θαη ηελ ηειηθή 

ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο κεηά απφ πηζαλέο εθπηψζεηο. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 8 απφ 30 

 

Ζ ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α. ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, 

ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ δίλεη ην επλντθφηεξν γηα ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο ηνπ απνηέιεζκα. 

Νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο θαη ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη 
κέζα ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε καγλεηηθφ κέζν κε εθείλνπο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα 

αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΞΟΩΡΝΡΞΝ». 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ην ρξφλν πνπ ζα απνδερζνχλ λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπο. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ σο Ϊλσ, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  

Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα απεπζχλεη γξαπηψο εξψηεκα πξνο ηνπο ππνςεθίνπο, ην αξγφηεξν δέθα 
(10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εάλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο 
(3) εκέξεο. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, δεζκεχεη, φκσο, ηνλ ππνςήθην κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε 

λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ 
απηψλ. 

Ζ πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη φκσο ζαθψο, 

ηφζν ζηελ Ρερληθή φζν θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί 
πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΣΙΜΔ 

Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα δνζνχλ ππνρξεσηηθά ζε ΔΟΩ. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη 

θαη δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο 
θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθδξνκψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ πξνκεζεπηψλ ή ηπρφλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 
ηνπο, αλ απηνί ην επηζπκνχλ. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 9 απφ 30 

 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 

ηΪδην 1: ΑπνζθξΪγηζε εληαένπ Κπξέσο ΦαθΫινπ θαη ηνπ ΦαθΫινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνράο θαη Ϋιεγρνο απηψλ. 

Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξρίδεη, 

απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ, θαηά ηελ ζεηξά ηεο επίδνζεο, 

ε απνζθξάγηζε ησλ εληαίσλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ επηκέξνπο θαθέινπ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ζπκκεηνρήο πνπ πεξηέρεη ν επηκέξνπο θάθεινο θαη αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά, πεξηιεπηηθά, ηα 
έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη. Νη πξνζθνξέο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

ζηνλ δηαγσληζκφ αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη ζε θάζε θχιιν θαη ζπλνιηθά 

απ’ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ. 

Νη δχν ζθξαγηζκέλνη επηκέξνπο θάθεινη, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ εληαίν θπξίσο θιεηζηφ 

θάθειν θαη πεξηέρνπλ ηελ ηερληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίζηνηρα, παξακέλνπλ 
ζθξαγηζκέλνη, αλαγξάθεηαη δε πάλσ ζε απηνχο ν αχμνληαο αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ.  

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηηο πξνζθέξνπζεο εηαηξείεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα 
κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

δηαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 

 

ηΪδην 2: ΑπνζθξΪγηζε θαθΫινπ ηερληθάο πξνζθνξΪο θαη Ϋιεγρνο / αμηνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηνπο επηκέξνπο θαθέινπο Ρερληθήο 
Ξξνζθνξάο απηψλ πνπ έρνπλ θζάζεη κέρξη απηφ ην ζηάδην, κε ηελ ζεηξά αξηζκήζεσο ηνπο θαη 

κνλνγξάθεη θαηά θχιιν ηα πεξηερφκελά ηνπο. Πηελ ζπλέρεηα, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

Ν επηκέξνπο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αλαγξάθεηαη δε πάλσ ζε 

απηνχο ν αχμνληαο αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ θαη κνλνγξάθνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 
απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ θαη ηνπ Γξαθείνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο / 

Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλέξρεηαη ζε ζπλερφκελεο 

θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ : 

 Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

 Ρηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ηειηθά απνδεθηέο. 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ 

επηκέξνπο θαθέισλ Ρερληθήο Ξξνζθνξάο γηα φιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη κέρξη απηφ 
ην ζηάδην, γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαρσξεί ζε 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. Ρπρφλ πξνζθνξέο πνπ 
ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κηα απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
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ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 10 απφ 30 

 

Απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ε πξνζθνξά ζην ζηάδην ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: 

 Δίλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

 Ξαξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ απαξάβαηνη φξνη 
ή ζαλ απαηηήζεηο επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ κπνξεί 

λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο 
πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πε θακία 
πεξίπησζε νη ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή λα θαηαζέζνπλ 

αληηπξνζθνξά. Ρξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά 

είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη αλάινγα ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

 

ηΪδην 3 ΑπνζθξΪγηζε επηκΫξνπο θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο θαη Ϋιεγρνο / 
αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ – ηειηθά αμηνιφγεζε / θαηΪηαμε πξνζθνξψλ 

Ρν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ νξίδεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ππνςεθίνπο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ απνθιείζηεθαλ ζηα 
πξνεγνχκελα ζηάδηα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο δχν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη 
ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ππνςήθηνη ζε απηφ 

ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Νη θάθεινη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ πξνζθνξψλ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο 
ππνςεθίνπο. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Ζ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 

ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κία απφ απηέο ηνπο 
αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. 

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. 
Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ζπλνιηθά ρακειφηεξε 

ηηκή. 

Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά είλαη 
εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηελ ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ, ζα δηαβηβάζεη ζην Γξαθείν Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ ην πξαθηηθφ ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ 
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Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαζψο θαη ηελ πξφηαζε ηεο, γηα ηνλ 
ππνςήθην ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Ρν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ θνηλνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην παξφλ ζηάδην. Πε 

απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ, νθείιεη λα 
ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

17.1.  Καηαθχξσζε Γηαγσληζκνχ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9.2, ν 

νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  

Ρν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ νξίδεη ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο 
ππνςεθίνπο πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο 

θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα 
απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα 
πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, 

ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ππνςήθηνη πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζε 
απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα δηαβηβάζεη ζην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & 

Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ ην πξαθηηθφ ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαζψο θαη ηελ πξφηαζε ηεο, γηα ηνλ ππνςήθην ζην 

αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

 

17.2.  Καηαθχξσζε 

Πε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο δχν πξνζθνξψλ σο ηζνδχλακσλ, ε επηινγή ζα γίλεηαη κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απφθαζε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
αλαθνηλψλεηαη κε έγγξαθν ζε φινπο φζνπο ππέβαιιαλ εκπξνζέζκσο πξνζθνξά. Θαλέλαο απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε 
έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ 
ζπκθέξνληφο ηνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη’ απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα 

απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο πξνζθνξέο. Δπίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξε 

ηελ δηαπξαγκάηεπζε, ή λα ηελ αλαβάιεη, είηε, ηέινο, λα ππαλαρσξεί απ’ απηήλ, κφλνλ εθφζνλ 
ππάξρνπλ εμαηξεηηθά ζνβαξνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ πιήξσο ηηο ελέξγεηεο απηέο.   

 

17.3.  Αλαθνέλσζε Καηαθχξσζεο – ΑλΪζεζεο – Τπνγξαθά χκβαζεο 

Πηνλ ππνςήθην, ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ε 
νπνία πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία  : 
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ειέδα 12 απφ 30 

 

 Ξεξηγξαθή έξγνπ 

 Ρελ ηηκή 

 Ρνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ  

 Ρε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Ρελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

Ν ππνςήθηνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε 
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ν ππνςήθηνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην 

αξγφηεξν κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. 
Πηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο πινπνίεζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Ρνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ν ρξφλνο πινπνίεζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο 

πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) 

εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη 
ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ 

ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή.  

Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο δε 
δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, νχηε 

απηά ζα ιεθζνχλ ππφςε. 

Ρξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηε ζχλαςή ηεο, εθηφο 

εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Νπνηαδήπνηε, ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν 

εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε 

ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Νη πξνζθπγέο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 

118/Α/10.07.2007).  

 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 

100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο, θαη κεηά ηελ 

έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ηδίνπ θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά : 

Α.  Βεβαίσζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ έξγνπ  

Β. Ρηκνιφγην ηνπ  αλαδφρνπ ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ν..  

Ρνλ αλάδνρν δελ βαξχλεη  θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 8% πνπ επηβάιιεηαη 

επί ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Ξ.Α.) δαπάλεο. Ρξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ 
αλάδνρν.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 13 απφ 30 

 

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο/ππεξεζίεο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή 
ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Η, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΙ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο 
αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), 

ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί 
κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο 

αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ : 

 

21.1. Κπξψζεηο κε ηάξεζεο ρξνλνδηαγξΪκκαηνο 

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα νξγαλψζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή 
ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα πξνγξάκκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ. Ζ κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδξνκψλ πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε. 
Δπίζεο ζε πεξίπησζε κε παξνρήο κέξνπο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

αλαδφρνπ, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ 
απεπζείαο αλάζεζε ηεο παξνρήο ησλ αλσηέξσ ζε ηξίηνπο κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ζην φλνκα ηνπ 

Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ελψ ην δαπαλεζέλ πνζφ ζα βαξχλεη ζην 
ζχλνιφ ηνπ ηνλ αλάδνρν, πξνζαπμεκέλν θαηά 10%. 

Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κεηνδφηε, ην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, κε πξφηαζε ηνπ Ρκήκαηνο 
Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ δχλαηαη λα επηβάιιεη ζηνλ 

αλάδνρν γηα ηε θαζπζηέξεζε απηή πνπ ζεσξείηαη σο κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ, πνηλή ίζε κε ην 10% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ εθδξνκψλ ή λα αθαηξέζεη 

ηελ εληνιή πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθδξνκψλ απφ ηνλ αλάδνρν, αλαζέηνληαο ηελ ζε άιιν 

Γξαθείν Ραμηδίσλ θαη αθφκα λα ηνλ απνθιείζεη απφ παξφκνηεο ππεξεζίεο ζην κέιινλ, κέρξη ηξία 
(3) ρξφληα.  

Δπίζεο ζε πεξίπησζε κε παξνρήο κέξνπο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
αλαδφρνπ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ 

απεπζείαο αλάζεζε ηεο παξνρήο ησλ αλσηέξσ ζε ηξίηνπο κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ζην φλνκα ηνπ 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ελψ ην δαπαλεζέλ πνζφ ζα βαξχλεη ζην 

ζχλνιφ ηνπ ηνλ αλάδνρν, πξνζαπμεκέλν θαηά 10%. 

 

21.2.  Έθπησζε αλαδφρνπ 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην 
ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη εγθαίξσο 

θαη εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

Ν αλάδνρνο θαη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα πξνζπαζνχλ λα 

ξπζκίδνπλ θαιφπηζηα θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα  Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

Γηθαζηήξηα ηεο Κπηηιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Διιεληθή Λνκνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην 
είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 

Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 
πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα Γηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 14 απφ 30 

 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ 
επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά 

Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

23.1  Δθρψξεζε ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκΪησλ  

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 
Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 

23.2.    ΑλσηΫξα βέα  

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 

23.3. Έιεγρνη Δηδηθάο Τπεξεζέαο Γηαρεέξηζεο 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο 
E.Ξ., ηελ Αξρή Ξιεξσκήο θαη ηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΙ).  

 

Δπηζπλάπηνληαη :  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 
ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

 

Καζεγάηξηα 
Αγγειηθά Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 
Παλεπηζηεκένπ Αηγαένπ 

Πξφεδξνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 15 απφ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 16 απφ 30 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 1.  

Αζάλα 

4/4/2011- 7/4/2011 

 

- χλνιν: πεξέπνπ 22 Ϊηνκα 

- 22 πεξέπνπ αεξνπνξηθΪ εηζηηάξηα Μπηηιάλε – Αζάλα ά αθηνπιντθΪ εηζηηάξηα 

Μπηηιάλε – ΠεηξαηΪ 

- Ηκηδηαηξνθά γηα 22 Ϊηνκα επέ ηΫζζεξηο εκΫξεο (πξσηλφ αγγιηθνχ ηχπνπ ζε 

μελνδνρεέν θαη γεχκα ζε εζηηαηφξην ζε πεξηνρά ζχκθσλα κε ηνλ παξαθΪησ 

πέλαθα) 

- Γηαλπθηεξεχζεηο γηα 18 Ϊηνκα (ηα ππφινηπα Ϊηνκα ζα κεέλνπλ εθηφο 

μελνδνρεένπ) ζε μελνδνρεέν Β΄ θαηεγνξέαο (θαη Ϊλσ) (9 2θιηλα )κε πξσηλφ 
αγγιηθνχ ηχπνπ ζην θΫληξν ηεο Αζάλαο (εέηε ζην χληαγκα εέηε γχξσ απφ ηελ 

πιαηεέα ΚΪληγγνο) θαη ζε αθηέλα 500 κ (πξνζδηνξηζκφο ρηιηνκεηξηθφο) απφ ηα 

σο Ϊλσ ζεκεέα. 

- Σνπξηζηηθφ Λεσθνξεέν κε θιηκαηηζκφ γηα 2 κεηαθηλάζεηο 22 αηφκσλ: κέα 

κεηαθέλεζε κε επηζηξνθά απφ ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν επέ ηεο νδνχ 
Παηεζέσλ ζηελ Αζάλα ζηνλ ΠεηξαηΪ (Γεκνηηθφ αξρεέν ηνπ Γάκνπ ΠεηξαηΪ) θαη 

πέζσ ζην μελνδνρεέν θαη ηΫινο κέα κεηαθέλεζε Αζάλα (μελνδνρεέν) ΚεθηζηΪ-
Λαχξην-νχλην-Αζάλα (μελνδνρεέν). Οη ππφινηπεο επηζθΫςεηο θαη κεηαθηλάζεηο 

ζα γέλνπλ κε αζηηθΫο ζπγθνηλσλέεο θαη ηδένηο εμφδνηο. 

- 5 πεξέπνπ ΑεξνπνξηθΪ εηζηηάξηα Αζάλα – Μπηηιάλε ά αθηνπιντθΪ εηζηηάξηα 
ΠεηξαηΪ - Μπηηιάλε. Οη ππφινηπνη ζα κεηαθηλεζνχλ ηδένηο εμφδνηο.  

- Σαμηδησηηθά αζθΪιεηα  

 

1ε ΗκΫξα: 

ΓεπηΫξα 4-4-2011 

Αλαρψξεζε κε πξσηλή πηήζε απφ Κπηηιήλε γηα Αζήλα (Γεπηέξα 

4/4/2011) ή κε πινίν ζε ηεηξάθιηλεο θακπίλεο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 
(Θπξηαθή 3/4/2011) απφ Κπηηιήλε γηα Ξεηξαηά. 

Γεχκα γηα 22 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 
500 κέηξσλ είηε απφ ην μελνδνρείν είηε απφ ην Κνπζείν Κπελάθε. Κελνχ: 

ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), θπξίσο πηάην 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο ψξαο), επηδφξπην 
(θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

Δπίζθεςε 22 αηφκσλ ζην Κνπζείν Κπελάθε (ηα εηζηηήξηα θαη ε μελάγεζε 
ζα πξνζθεξζνχλ δσξεάλ απφ ην κνπζείν). Ζ κεηαθνξά πξνο ην Κνπζείν 

Κπελάθε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηδίνηο εμφδνηο. 

2ε ΗκΫξα  

 

Σξέηε  5-4-2011 

Δπίζθεςε θαη μελάγεζε 22 αηφκσλ (ηα εηζηηήξηα θαη ε μελάγεζε ζα 
πξνζθεξζνχλ  δσξεάλ απφ ην αξρείν/κνπζείν): 

Α) ζην Αξρεέν ηνπ Μνξθσηηθνχ Ιδξχκαηνο ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο 

Ζ κεηαθνξά πξνο ηα αξρείν ζα γίλεη κε αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηδίνηο 
εμφδνηο. 

Β) ζην Γεκνηηθφ αξρεέν ηνπ Γάκνπ ΠεηξαηΪ 

Ζ κεηαθνξά πξνο ηνλ Ξεηξαηά ζα γίλεη ζηηο 11.30 πεξίπνπ κε ηνπξηζηηθφ 

ιεσθνξείν απφ ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Κνπζείν ζηνλ Ξεηξαηά. Δπηζηξνθή 
ζηηο 5.00 ην απφγεπκα απφ ηνλ Ξεηξαηά ζην μελνδνρείν 

Γεχκα γηα 22 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 

έσο 1000 κέηξσλ απφ ην Γεκνηηθφ Αξρείν ηνπ Γήκνπ Ξεηξαηά. Κελνχ: 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 17 απφ 30 

 

ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), θπξίσο πηάην 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο ψξαο), επηδφξπην 
(θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

3ε ΗκΫξα  

 

ΣεηΪξηε 6-4-2011 

 

Δπηβέβαζε ζην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξεέν 9.30 

Δπέζθεςε θαη μελΪγεζε 22 αηφκσλ: 

Α) ζηα ΙζηνξηθΪ Αξρεέα ηνπ Μνπζεένπ ΜπελΪθε ζηελ ΚεθηζηΪ. 

Ρα εηζηηήξηα θαη ε μελάγεζε ζα πξνζθεξζνχλ δσξεάλ απφ ην Ίδξπκα 

 

Β) ζην Βηνηερληθφ-Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζεέν ζην 

Σερλνινγηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ ΠΪξθν Λαπξένπ 

22 εηζηηήξηα εηζφδνπ ζην Ρερλνινγηθφ θαη Ξνιηηηζηηθφ Ξάξθν Ιαπξίνπ. Ζ 
μελάγεζε ζα πξνζθεξζεί δσξεάλ απφ ην ίδξπκα. 

 

Γεχκα 14:30 γηα 22 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζην 

θέληξν ηνπ Ιαπξίνπ ζε απφζηαζε έσο 1000 κέηξσλ απφ ην Ξάξθν. 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 

θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 

ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

Δπέζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ νπλένπ (εηζηηάξηα γηα 22 
Ϊηνκα) 

Δπηζηξνθά ζηελ Αζάλα γχξσ ζηηο 7.00 

4ε εκΫξα 

ΠΫκπηε 7-4-2011 

 

Δπέζθεςε θαη μελΪγεζε 22 αηφκσλ (ηα εηζηηήξηα θαη ε μελάγεζε ζα 
πξνζθεξζνχλ δσξεάλ απφ ην Ίδξπκα/αξρείν): 

Α) ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ 

Β) ζην Βπδαληηλφ Κνπζείν 

 

Γεχκα γηα 22 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 
500-1000 κ απφ ην Βπδαληηλφ Κνπζείν.  

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 
θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 

ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

Αλαρψξεζε γηα Μπηηιάλε 5 αηφκσλ κε ΑεξνπιΪλν ά πινέν ζε 

ηεηξΪθιηλε θακπέλα. Ζ κεηαθνξά ζην αεξνδξφκην ή ιηκάλη ζα γίλεη κε 
αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηδίνηο εμφδνηο.  



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 18 απφ 30 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 2.  

Αζάλα 

2/5/2011- 5/5/2011 

 

- χλνιν: πεξέπνπ 12 Ϊηνκα 

- 12 πεξέπνπ αεξνπνξηθΪ εηζηηάξηα Μπηηιάλε – Αζάλα ά αθηνπιντθΪ εηζηηάξηα 
Μπηηιάλε – ΠεηξαηΪ 

- Ηκηδηαηξνθά γηα 12 Ϊηνκα επέ ηΫζζεξηο εκΫξεο (πξσηλφ αγγιηθνχ ηχπνπ ζε 
μελνδνρεέν θαη γεχκα ζε εζηηαηφξην ζε πεξηνρά ζχκθσλα κε ηνλ παξαθΪησ 

πέλαθα) 

- Γηαλπθηεξεχζεηο γηα 10 Ϊηνκα ζε μελνδνρεέν Β΄ θαηεγνξέαο (θαη Ϊλσ) κε 
πξσηλφ αγγιηθνχ ηχπνπ (5 2θιηλα δσκΪηηα) ζην θΫληξν ηεο Αζάλαο θαη ζε 

αθηέλα 500 κΫηξσλ πεξέπνπ εέηε απφ ηελ πιαηεέα πληΪγκαηνο εέηε απφ ηελ 
πιαηεέα ΚΪληγγνο. Σα ππφινηπα 2 Ϊηνκα ζα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηελ Αζάλα 

ηδένηο εμφδνηο 

- Σαμηδησηηθά αζθΪιεηα  

 

1ε ΗκΫξα: 

ΓεπηΫξα 2-5-2011  

Αλαρψξεζε 12 αηφκσλ κε πξσηλή πηήζε απφ Κπηηιήλε γηα Αζήλα  

Κεηάβαζε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο κε αζηηθή 

ζπγθνηλσλία θαη ηδίνηο εμφδνηο. (ηα αξρεία ζηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

επίζθεςε δελ έρνπλ αθφκε νξηζηεί) 

Δξγαζία ζην αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο. 

Σα εηζηηάξηα θαη ε μελΪγεζε ζηα δχν ηδξχκαηα ζα θαιπθζνχλ 
δσξεΪλ απφ ηα έδηα ηα ηδξχκαηα φιεο ηηο κΫξεο εξγαζέαο. 

Γεχκα γηα 12 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 

έσο 1000 κέηξσλ πεξίπνπ απφ ην μελνδνρείν. 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 

θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 
ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

2ε ΗκΫξα  

 

Σξέηε  3-5-2011 

Κεηάβαζε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν Η θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο κε αζηηθή 
ζπγθνηλσλία θαη ηδίνηο εμφδνηο. 

Δξγαζία ζην Αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο. 

Γεχκα γηα 12 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 

1000 κέηξσλ πεξίπνπ απφ ην μελνδνρείν. 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 
θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 

ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

3ε ΗκΫξα  

 

ΣεηΪξηε 4-5-2011 

Κεηάβαζε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ΗΗ θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο κε 

αζηηθή ζπγθνηλσλία θαη ηδίνηο εμφδνηο 

Δξγαζία ζην Αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο 

Γεχκα γηα 12 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 
1000 κέηξσλ πεξίπνπ απφ ην μελνδνρείν. 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 

θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 19 απφ 30 

 

ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

4ε εκΫξα 

ΠΫκπηε 5-5-2011 

 

Κεηάβαζε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ΗΗ θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο κε 

αζηηθή ζπγθνηλσλία θαη ηδίνηο εμφδνηο 

Δξγαζία ζην Αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο. 

Γεχκα γηα 12 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 

1000 κέηξσλ πεξίπνπ απφ ην μελνδνρείν. 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 

θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 
ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

Αλαρψξεζε γηα Κπηηιήλε κε αεξνπιάλν ή πινίν ζε ηεηξάθιηλε θακπίλα. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 20 απφ 30 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 1 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Α) Ππλνιηθφο αξηζκφο κεηαθηλνπκέλσλ: εηθνζηπέληε (28) άηνκα φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεη θαη ην 

πξφγξακκα (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο).  

B) Γηα ηηο εκέξεο ΓεπηΫξα 4 Απξηιένπ 2011 Ϋσο θαη ΠΫκπηε 7 Απξηιένπ 2011, 3 

δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρείν Β΄ θαηεγνξίαο (θαη άλσ) κε πξσηλφ αγγιηθνχ ηχπνπ, ζε 9 2θιηλα 
δσκάηηα ζε μελνδνρείν ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ πεξίπνπ είηε απφ ην Πχληαγκα είηε απφ ηελ 

πιαηεία Θάληγγνο  φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεη θαη ην πξφγξακκα (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο). 

Γ) Θα πξνζθεξζνχλ 4 γεχκαηα, 1 θάζε εκέξα (γηα 22 άηνκα) ζηηο πεξηνρέο φπσο αλαγξάθνληαη 

γηα θάζε κέξα ζην Ξαξάξηεκα Η θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κελνχ, φπσο αθξηβψο 
πεξηγξάθεη θαη ην πξφγξακκα (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) 

Γ) Λα δηαηεζεί γηα ηα 22 άηνκα, γηα κία κεηαθίλεζε απφ ηελ Αζήλα (Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Κνπζείν επί ηεο νδνχ Ξαηεζίσλ) πξνο Ξεηξαηά θαη επηζηξνθή (γηα ηελ Ρξίηε 5 Απξηιίνπ) θαη γηα 
κηα νινήκεξε εθδξνκή Αζήλα-Θεθηζηά-Ιαχξην-Πνχλην-Αζήλα ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν 30 ζέζεσλ 

κε θιηκαηηζκφ θαη κηθξφθσλν γηα ηελ Ρεηάξηε 6 Απξηιίνπ θαη ηηο ψξεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Δ) Θαηά ηελ επηζηξνθή (Ξέκπηε 7 Απξηιίνπ 2011) ζα κεηαθηλεζνχλ απφ Αζήλα πξνο Κπηηιήλε 5 
πεξίπνπ άηνκα ζην ζχλνιν (ηα ππφινηπα άηνκα ζα ηαμηδέςνπλ πξνο άιινπο πξννξηζκνχο 

εμαηηίαο ησλ δηαθνπψλ ηνπ Ξάζρα) θαη ζα απαηηεζνχλ : 5 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο 

ζέζεο απφ Αζήλα πξνο Κπηηιήλε ή 5 αθηνπιντθά εηζηηήξηα ζε ηεηξάθιηλε θακπίλα απφ Ξεηξαηά 
πξνο Κπηηιήλε ην απφγεπκα/βξάδπ ηεο Ξέκπηεο 7 Απξηιίνπ  

Ε) Λα αλαθεξζεί ην είδνο, ν θνξέαο θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (νκαδηθή αζθάιηζε) 
πνπ ζα πξνζθεξζεί ζην αλσηέξσ κεηαθηλνχκελν πξνζσπηθφ θαη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηφο καο.  

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 2 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Α) Ππλνιηθφο αξηζκφο κεηαθηλνπκέλσλ: δψδεθα (12) άηνκα φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεη θαη ην 
πξφγξακκα (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο).  

Β) Γηα ηηο εκέξεο ΓεπηΫξα 2 Μαένπ 2011 Ϋσο θαη ΠΫκπηε 5 Μαένπ 2011, 3 δηαλπθηεξεχζεηο 
ζε μελνδνρείν Β΄ θαηεγνξίαο (θαη άλσ) κε αγγιηθνχ ηχπνπ πξσηλφ, ζε 5 δίθιηλα δσκάηηα (ηα 

ππφινηπα άηνκα έρνπλ δηθφ ηνπο θαηάιπκα ηνπ νπνίνπ ηα έμνδα ζα θαιχςνπλ νη ίδηνη) ζε 

μελνδνρείν ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ πεξίπνπ είηε απφ ην Πχληαγκα είηε απφ ηελ πιαηεία 
Θάληγγνο, φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεη θαη ην πξφγξακκα (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο) 

Γ) Θα πξνζθεξζνχλ 4 γεχκαηα, 1 θάζε εκέξα (γηα 12 άηνκα) ζηηο πεξηνρέο φπσο αλαγξάθνληαη 

γηα θάζε κέξα ζην Ξαξάξηεκα Η θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κελνχ, φπσο αθξηβψο 

πεξηγξάθεη θαη ην πξφγξακκα (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) 

Γ) Θαηά ηελ επηζηξνθή (Ξέκπηε 5 Καΐνπ 2011) ζα κεηαθηλεζνχλ απφ Αζήλα πξνο Κπηηιήλε 12 

πεξίπνπ άηνκα ζην ζχλνιν θαη ζα απαηηεζνχλ : 12 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο απφ 
Αζήλα πξνο Κπηηιήλε ή 12 αθηνπιντθά εηζηηήξηα ζε ηεηξάθιηλε θακπίλα απφ Ξεηξαηά πξνο 

Κπηηιήλε ην απφγεπκα/βξάδπ 

Δ) Λα αλαθεξζεί ην είδνο, ν θνξέαο θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (νκαδηθή αζθάιηζε) 
πνπ ζα πξνζθεξζεί ζην αλσηέξσ κεηαθηλνχκελν πξνζσπηθφ θαη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηφο καο.  



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 21 απφ 30 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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22 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 
Κπηηιήλε-Αζήλα ή 
αθηνπιντθά Ξεηξαηά-
Κπηηιήλε φπσο 
αλαθέξεηαη ζην 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η & ΗΗ  

04/04/2011 
πξσί 

 

 

     

22 

 

Κεηαθνξέο κε ηνπξηζηηθφ 
ιεσθνξείν απφ ην Δζληθφ 
αξραηνινγηθφ Κνπζείν 
Αζήλαο (νδφο Ξαηεζίσλ) 
ζηνλ Ξεηξαηά (Γεκνηηθφ 
Αξρείν) θαη επηζηξνθή 

 

5/4/2011 

 

 

 

     

22 ΙζηνξηθΪ Αξρεέα ηνπ 
Μνπζεένπ ΜπελΪθε - 
Βηνηερληθφ-
Βηνκεραληθφ 
Δθπαηδεπηηθφ Μνπζεέν 
ζην Σερλνινγηθφ θαη 
Πνιηηηζηηθφ ΠΪξθν 
Λαπξένπ 

ην Σερλνινγηθφ θαη 
Πνιηηηζηηθφ ΠΪξθν 
Λαπξένπ 
ζπκπεξηιακβΪλεηαη 
εηζηηάξηα εηζφδνπ γηα 
28 Ϊηνκα. Η μελΪγεζε 
ζα πξνζθεξζεέ 
δσξεΪλ απφ ηα 
ηδξχκαηα.  

 

6/4/2011  

 

     

22 Κεηαθνξέο κε ηνπξηζηηθφ 
ιεσθνξείν Βηνηερληθφ-
Βηνκεραληθφ 
Δθπαηδεπηηθφ Μνπζεέν 

ζην Σερλνινγηθφ θαη 
Πνιηηηζηηθφ ΠΪξθν 
Λαπξένπ - νχλην ζηνλ 
αξραηνινγηθφ ρψξν. 
πκπεξηιακβΪλνληαη 
ηα εηζηηάξηα εηζφδνπ 
γηα 22 Ϊηνκα. 

6/4/2011  

 

     



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 22 απφ 30 

 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο


 Α
Σ

Ο
Μ

Χ
Ν

 

ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Η
Μ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Η
Ν

ΙΑ
 

Α
Φ

ΙΞ
Η


 

Η
Μ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Η
Ν

ΙΑ
 

Α
Ν

Α
Υ

Χ
Ρ

Η


Η


 

Γ
ΙΑ

Ν
Τ

Κ
Σ

Δ
Ρ

Δ
Τ


Δ

Ι
 

Η
Μ

Δ
Ρ

Δ


 

Ξ
Δ

Ν
Ο

Γ
Ο

Υ
Δ

ΙΟ
 Α

΄
 

Κ
Α

Σ
Η

Γ
Ο

Ρ
ΙΑ


 

Ξ
Δ

Ν
Ο

Γ
Ο

Υ
Δ

ΙΟ
 Β

΄
 

Κ
Α

Σ
Η

Γ
Ο

Ρ
ΙΑ


 

Σ
ΙΜ

Η
 Α

Ν
Α

 Α
Σ

Ο
Μ

Ο
 


Τ

Ν
Ο

Λ
ΙΚ

Η
 Σ

ΙΜ
Η

 

22 Κεηαθνξέο κε ηνπξηζηηθφ 
ιεσθνξείν Πνχλην - 
Μελνδνρείν 

6/4/2011  
 

     

18 Γηαλπθηεξεχζεηο ζε 9 
2θιηλα δσκάηηα ζε 
μελνδνρείν κε πξσηλφ 
αγγιηθνχ ηχπνπ ζε 
απφζηαζε έσο 500 
κέηξσλ είηε απφ ηελ 
πιαηεία Ππληάγκαηνο είηε 
απφ ηελ πιαηεία 
Θάληγγνο. (Όπσο 
αλαθέξεηαη ζην 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η &ΗΗ) 

04/04/2011 07/04/2011 

3 

     

22 Γεχκαηα κε βάζε ηηο 
πξνδηαγξαθέο φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηα 
παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ. 

    4     

5 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα απφ 
Αζήλα- Κπηηιήλε ή 
αθηνπιντθά Ξεηξαηά-
Κπηηιήλε φπσο 
αλαθέξεηαη ζην 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η & ΗΗ 

 7/04/2011 
βξάδπ 

      

               Πχλνιν αλά 
άηνκν: 

Ππλνιηθφ 
θφζηνο: 

               € € 

 

ε πεξέπησζε πνπ α) ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ά θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο κεησζεέ, β) ην 

πξφγξακκα ηεο εθδξνκάο ζπληκεζεέ θαηΪ κέα εκΫξα εέηε ιφγσ κεηαθέλεζεο ηεο 

εκεξνκελέαο απφπινπ (πξνγξακκαηηζκΫλε αιιαγά δξνκνινγένπ), γ) εέηε γηα ιφγνπο 
αλσηΫξαο βέαο (απαγφξεπζε πηάζεο), παξαθαιεέζζε λα αλαθΫξεηε ηελ δαπΪλε αλΪ 

Ϊηνκν θαη ζπλνιηθΪ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α.).  



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 23 απφ 30 
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12 Αεξνπνξηθά 
εηζηηήξηα απφ 

Κπηηιήλε-Αζήλα, 

φπσο αλαθέξεηαη 
ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

Η & ΗΗ  

02/05/201
1 

 

 

     

10 Γηαλπθηεξεχζεηο 

ζε 5 2θιηλα ζε 
μελνδνρείν κε 

πξσηλφ αγγιηθνχ 
ηχπνπ ζε αθηίλα 

500 κ είηε απφ 

ηελ πιαηεία 
Ππληάγκαηνο είηε 

απφ ηελ πιαηεία 
Θάληγγνο. 

 

2/05/2011 5/05/2011 

(πξση) 

3 

4     

12 Γεχκαηα φπσο 
πεξηγξάθνληαη 

ζηα παξαξηήκαηα 
Η θαη ΗΗ. 

   4     

12 Αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα απφ 
Αζήλα- Κπηηιήλε 

ή αθηνπιντθά 
εηζηηήξηα Ξεηξαηά 

– Κπηηιήλε φπσο 

αλαθέξεηαη ζην 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η & 

ΗΗ 

 5/05/2011 

βξάδπ 

      

               Πχλνιν 
αλά άηνκν: 

Ππλνιηθφ 
θφζηνο: 

               € € 

ε πεξέπησζε πνπ α) ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ά θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο κεησζεέ, β) ην 
πξφγξακκα ηεο εθδξνκάο ζπληκεζεέ θαηΪ κέα εκΫξα εέηε ιφγσ κεηαθέλεζεο ηεο 

εκεξνκελέαο απφπινπ (πξνγξακκαηηζκΫλε αιιαγά δξνκνινγένπ), γ) εέηε γηα ιφγνπο 
αλσηΫξαο βέαο (απαγφξεπζε πηάζεο), παξαθαιεέζζε λα αλαθΫξεηε ηελ δαπΪλε αλΪ 

Ϊηνκν θαη ζπλνιηθΪ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α.).  



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 24 απφ 30 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΓΤΟ (2) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ 
ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Πηε Κπηηιήλε, ζήκεξα ….. ……………............, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθελφο κελ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πνπ εδξεχεη ζηε Κπηηιήλε (Ιφθνο 

Ξαλεπηζηεκίνπ – Θηήξην Γηνίθεζεο) κε Α.Φ.Κ.: 090264862, Γ.Ν.. Κπηηιήλεο, θαη λφκηκα 
εθπξνζσπείηαη, απφ ηελ Ξξφεδξφ ηνπ, Αληηπξχηαλη Έξεπλαο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, 

Θαζεγήηξηα θα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
......................................................., πνπ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ 

.............................................. θαη εδξεχεη ....................................... κε 

Α.Φ.Κ.................................., Γ.Ν. ........................., ζπκθσλήζεθαλ θαη ακνηβαίσο έγηλαλ 
απνδεθηά φζα αθνινπζνχλ:  

 
Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνθήξπμε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε 

ηηκή (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο Νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
44/06.12.2010, ζέκα 13v) γηα ηελ πινπνίεζε δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ θαηά ην έηνο 

2011 ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθάο Άζθεζεο θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο 
Κνηλσληθάο Αλζξσπνινγέαο θαη Ιζηνξέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αηγαένπ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «Δθπαέδεπζε θαη δηα Βένπ ΜΪζεζε» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ) 

2007-2013, Πξαθηηθά Άζθεζε Παλεπηζηεκέσλ, ην νπνέν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) θαηΪ 75% θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο θαηΪ 25%, 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο δέθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ πελήληα επξψ (10.650,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

Ν πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο κε αξηζκ. Ξξσηνθφιινπ Αξηζκ. Ξξση. : 
ΔΙΔ_2011_0155/20.01.2011, δηεμήρζε θαλνληθά ζηηο 7 Φεβξνπαξένπ 2011, εκέξα ΓεπηΫξα 

θαη ψξα 11:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Κπηηιήλε.  
 

Θαηαηέζεθαλ (…..) πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα :   
 

A/A ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1    

2    

3    

 
Κε απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ππλεδξίαζε 

../………….2011 ζέκα ……), ε αλάζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ 

θαηά ην έηνο 2011 θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα, ζηελ εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «...............................», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ ......................................... επξψ 

θαη...................................... ιεπηψλ (……………….,..€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.  

 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ 
παξνχζα «Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο», αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, ν 

νπνίνο ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ παξνχζα «αλάδνρνο», ηελ πινπνίεζε ησλ δχν (2) 
εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ θαηά ην έηνο 2011, φπσο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ηνπ 

άξζξνπ 1 θαη απηφο ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο πην θάησ φξνπο : 

 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

Ρν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά, ζχκθσλα : α) κε ηελ πην 
θάησ πεξηγξαθή ηνπ θαη β) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνχζα θαη πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο : 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 25 απφ 30 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 1.  

Αζάλα 

4/4/2011- 7/4/2011 

 

- χλνιν: πεξέπνπ 22 Ϊηνκα 

- 22 πεξέπνπ αεξνπνξηθΪ εηζηηάξηα Μπηηιάλε – Αζάλα ά αθηνπιντθΪ εηζηηάξηα 
Μπηηιάλε – ΠεηξαηΪ 

- Ηκηδηαηξνθά γηα 22 Ϊηνκα επέ ηΫζζεξηο εκΫξεο (πξσηλφ αγγιηθνχ ηχπνπ ζε 
μελνδνρεέν θαη γεχκα ζε εζηηαηφξην ζε πεξηνρά ζχκθσλα κε ηνλ παξαθΪησ 

πέλαθα) 

- Γηαλπθηεξεχζεηο γηα 18 Ϊηνκα (ηα ππφινηπα Ϊηνκα ζα κεέλνπλ εθηφο 
μελνδνρεένπ) ζε μελνδνρεέν Β΄ θαηεγνξέαο (θαη Ϊλσ) (9 2θιηλα) κε πξσηλφ 

αγγιηθνχ ηχπνπ ζην θΫληξν ηεο Αζάλαο (εέηε ζην χληαγκα εέηε γχξσ απφ ηελ 
πιαηεέα ΚΪληγγνο) θαη ζε αθηέλα 500 κ (πξνζδηνξηζκφο ρηιηνκεηξηθφο) απφ ηα 

σο Ϊλσ ζεκεέα. 

- Σνπξηζηηθφ Λεσθνξεέν κε θιηκαηηζκφ γηα 2 κεηαθηλάζεηο 22 αηφκσλ: κέα 
κεηαθέλεζε κε επηζηξνθά απφ ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν επέ ηεο νδνχ 

Παηεζέσλ ζηελ Αζάλα ζηνλ ΠεηξαηΪ (Γεκνηηθφ αξρεέν ηνπ Γάκνπ ΠεηξαηΪ) θαη 
πέζσ ζην μελνδνρεέν θαη ηΫινο κέα κεηαθέλεζε Αζάλα (μελνδνρεέν) ΚεθηζηΪ-

Λαχξην-νχλην-Αζάλα (μελνδνρεέν). Οη ππφινηπεο επηζθΫςεηο θαη κεηαθηλάζεηο 
ζα γέλνπλ κε αζηηθΫο ζπγθνηλσλέεο θαη ηδένηο εμφδνηο. 

- 5 πεξέπνπ ΑεξνπνξηθΪ εηζηηάξηα Αζάλα – Μπηηιάλε ά αθηνπιντθΪ εηζηηάξηα 

ΠεηξαηΪ - Μπηηιάλε. Οη ππφινηπνη ζα κεηαθηλεζνχλ ηδένηο εμφδνηο.  

- Σαμηδησηηθά αζθΪιεηα  

 

1ε ΗκΫξα: 

ΓεπηΫξα 4-4-2011 

Αλαρψξεζε κε πξσηλή πηήζε απφ Κπηηιήλε γηα Αζήλα (Γεπηέξα 
4/4/2011) ή κε πινίν ζε ηεηξάθιηλεο θακπίλεο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 

(Θπξηαθή 3/4/2011) απφ Κπηηιήλε γηα Ξεηξαηά. 

Γεχκα γηα 22 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 

500 κέηξσλ είηε απφ ην μελνδνρείν είηε απφ ην Κνπζείν Κπελάθε. Κελνχ: 
ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), θπξίσο πηάην 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο ψξαο), επηδφξπην 

(θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

Δπίζθεςε 22 αηφκσλ ζην Κνπζείν Κπελάθε (ηα εηζηηήξηα θαη ε μελάγεζε 

ζα πξνζθεξζνχλ δσξεάλ απφ ην κνπζείν). Ζ κεηαθνξά πξνο ην Κνπζείν 
Κπελάθε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηδίνηο εμφδνηο. 

2ε ΗκΫξα  

 

Σξέηε  5-4-2011 

Δπίζθεςε θαη μελάγεζε 22 αηφκσλ (ηα εηζηηήξηα θαη ε μελάγεζε ζα 

πξνζθεξζνχλ  δσξεάλ απφ ην αξρείν/κνπζείν): 

Α) ζην Αξρεέν ηνπ Μνξθσηηθνχ Ιδξχκαηνο ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο 

Ζ κεηαθνξά πξνο ηα αξρείν ζα γίλεη κε αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηδίνηο 

εμφδνηο. 

Β) ζην Γεκνηηθφ αξρεέν ηνπ Γάκνπ ΠεηξαηΪ 

Ζ κεηαθνξά πξνο ηνλ Ξεηξαηά ζα γίλεη ζηηο 11.30 πεξίπνπ κε ηνπξηζηηθφ 
ιεσθνξείν απφ ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Κνπζείν ζηνλ Ξεηξαηά. Δπηζηξνθή 

ζηηο 5.00 ην απφγεπκα απφ ηνλ Ξεηξαηά ζην μελνδνρείν 

Γεχκα γηα 22 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 

έσο 1000 κέηξσλ απφ ην Γεκνηηθφ Αξρείν ηνπ Γήκνπ Ξεηξαηά. Κελνχ: 

ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), θπξίσο πηάην 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 26 απφ 30 

 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο ψξαο), επηδφξπην 

(θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

3ε ΗκΫξα  

 

ΣεηΪξηε 6-4-2011 

 

Δπηβέβαζε ζην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξεέν 9.30 

Δπέζθεςε θαη μελΪγεζε 22 αηφκσλ: 

Α) ζηα ΙζηνξηθΪ Αξρεέα ηνπ Μνπζεένπ ΜπελΪθε ζηελ ΚεθηζηΪ. 

Ρα εηζηηήξηα θαη ε μελάγεζε ζα πξνζθεξζνχλ δσξεάλ απφ ην Ίδξπκα 

 

Β) ζην Βηνηερληθφ-Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζεέν ζην 
Σερλνινγηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ ΠΪξθν Λαπξένπ 

22 εηζηηήξηα εηζφδνπ ζην Ρερλνινγηθφ θαη Ξνιηηηζηηθφ Ξάξθν Ιαπξίνπ. Ζ 

μελάγεζε ζα πξνζθεξζεί δσξεάλ απφ ην ίδξπκα. 

 

Γεχκα 14:30 γηα 22 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζην 
θέληξν ηνπ Ιαπξίνπ ζε απφζηαζε έσο 1000 κέηξσλ απφ ην Ξάξθν. 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 
θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 

ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

Δπέζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ νπλένπ (εηζηηάξηα γηα 22 

Ϊηνκα) 

Δπηζηξνθά ζηελ Αζάλα γχξσ ζηηο 7.00 

4ε εκΫξα 

ΠΫκπηε 7-4-2011 

 

Δπέζθεςε θαη μελΪγεζε 22 αηφκσλ (ηα εηζηηήξηα θαη ε μελάγεζε ζα 

πξνζθεξζνχλ δσξεάλ απφ ην Ίδξπκα/αξρείν): 

Α) ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ 

Β) ζην Βπδαληηλφ Κνπζείν 

 

Γεχκα γηα 22 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 

500-1000 κ απφ ην Βπδαληηλφ Κνπζείν.  

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 

θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 
ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

Αλαρψξεζε γηα Μπηηιάλε 5 αηφκσλ κε ΑεξνπιΪλν ά πινέν ζε 
ηεηξΪθιηλε θακπέλα. Ζ κεηαθνξά ζην αεξνδξφκην ή ιηκάλη ζα γίλεη κε 

αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηδίνηο εμφδνηο.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 2.  

Αζάλα 

2/5/2011- 5/5/2011 

 

- χλνιν: πεξέπνπ 12 Ϊηνκα 

- 12 πεξέπνπ αεξνπνξηθΪ εηζηηάξηα Μπηηιάλε – Αζάλα ά αθηνπιντθΪ εηζηηάξηα 

Μπηηιάλε – ΠεηξαηΪ 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 27 απφ 30 

 

- Ηκηδηαηξνθά γηα 12 Ϊηνκα επέ ηΫζζεξηο εκΫξεο (πξσηλφ αγγιηθνχ ηχπνπ ζε 
μελνδνρεέν θαη γεχκα ζε εζηηαηφξην ζε πεξηνρά ζχκθσλα κε ηνλ παξαθΪησ 

πέλαθα) 

- Γηαλπθηεξεχζεηο γηα 10 Ϊηνκα ζε μελνδνρεέν Β΄ θαηεγνξέαο (θαη Ϊλσ) κε 
πξσηλφ αγγιηθνχ ηχπνπ (5 2θιηλα δσκΪηηα) ζην θΫληξν ηεο Αζάλαο θαη ζε 

αθηέλα 500 κΫηξσλ πεξέπνπ εέηε απφ ηελ πιαηεέα πληΪγκαηνο εέηε απφ ηελ 
πιαηεέα ΚΪληγγνο. Σα ππφινηπα 2 Ϊηνκα ζα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηελ Αζάλα 

ηδένηο εμφδνηο 

- Σαμηδησηηθά αζθΪιεηα  

 

1ε ΗκΫξα: 

ΓεπηΫξα 2-5-2011  

Αλαρψξεζε 12 αηφκσλ κε πξσηλή πηήζε απφ Κπηηιήλε γηα Αζήλα  

Κεηάβαζε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο κε αζηηθή 

ζπγθνηλσλία θαη ηδίνηο εμφδνηο. (ηα αξρεία ζηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

επίζθεςε δελ έρνπλ αθφκε νξηζηεί) 

Δξγαζία ζην αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο. 

Σα εηζηηάξηα θαη ε μελΪγεζε ζηα δχν ηδξχκαηα ζα θαιπθζνχλ 
δσξεΪλ απφ ηα έδηα ηα ηδξχκαηα φιεο ηηο κΫξεο εξγαζέαο. 

Γεχκα γηα 12 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 
έσο 1000 κέηξσλ πεξίπνπ απφ ην μελνδνρείν. 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 

θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 
ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

2ε ΗκΫξα  

 

Σξέηε  3-5-2011 

Κεηάβαζε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν Η θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο κε αζηηθή 
ζπγθνηλσλία θαη ηδίνηο εμφδνηο. 

Δξγαζία ζην Αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο. 

Γεχκα γηα 12 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 

1000 κέηξσλ πεξίπνπ απφ ην μελνδνρείν. 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 

θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 

ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

3ε ΗκΫξα  

 

ΣεηΪξηε 4-5-2011 

Κεηάβαζε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ΗΗ θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο κε 

αζηηθή ζπγθνηλσλία θαη ηδίνηο εμφδνηο 

Δξγαζία ζην Αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο 

Γεχκα γηα 12 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 
1000 κέηξσλ πεξίπνπ απφ ην μελνδνρείν. 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 

θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 
ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

 

4ε εκΫξα 

ΠΫκπηε 5-5-2011 

 

Κεηάβαζε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ΗΗ θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο κε 

αζηηθή ζπγθνηλσλία θαη ηδίνηο εμφδνηο 

Δξγαζία ζην Αξρείν θαη ζην Κνπζείν Ιατθήο Ρέρλεο. 

Γεχκα γηα 12 άηνκα φρη ζε μελνδνρείν αιιά ζε εζηηαηφξην ζε απφζηαζε 

1000 κέηξσλ πεξίπνπ απφ ην μελνδνρείν. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 28 απφ 30 

 

Κελνχ: ζαιάηα επνρήο, πξψην πηάην (φζπξην ή θάπνην είδνο πίηαο), 

θπξίσο πηάην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ςάξη ή θξέαο (καγεηξεπκέλν ή ηεο 
ψξαο), επηδφξπην (θξνχην ή γιπθφ) θαη ρχκα θξαζί. 

Αλαρψξεζε γηα Κπηηιήλε κε αεξνπιάλν ή πινίν ζε ηεηξάθιηλε θακπίλα. 

 

Ο αλΪδνρνο θαιεέηαη λα εθηειΫζεη ην Ϋξγν ζχκθσλα κε φζα πεξηγξΪθνληαη ζηελ 

επηζπλαπηφκελε πξνζθνξΪ ηνπ. Ο αλΪδνρνο ζα εθηειΫζεη ην Ϋξγν θαη ην Ϋξγν ζα 
αληαπνθξέλεηαη απνιχησο ζην αληηθεέκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Ζ ηηκή πινπνίεζεο ησλ δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

……………………………….. επξψ θαη ………………………………………. ιεπηψλ (ΣΣ.ΣΣΣ,ΣΣ€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. φπσο εθάζηνηε απηφο ηζρχεη, ν νπνίνο 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Πηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα, θξαηήζεηο, ηέιε θ.ι.π. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΡΟΝΟ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ζήκεξα θαη νινθιεξψλεηαη ζε δηάζηεκα δχν (2) 

κελψλ κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΤΜΒΑΗ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- 
ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Σν Παλεπηζηάκην Αηγαένπ – Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη 

ηε ζχκβαζε ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

α) ν αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, παξά ηηο 
πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 

Ηζηνξίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ή θαη ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

β) ν αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ 

Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 
γ) Ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 
ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

δ) εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 
 

Σα απνηειΫζκαηα ηεο θαηαγγειέαο επΫξρνληαη απφ ηελ πεξηΫιεπζε ζηνλ αλΪδνρν ηεο 
εθ κΫξνπο ηνπ Παλεπηζηάκηνπ Αηγαένπ – Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Έξεπλαο, θαηαγγειέαο. 

Καη’ εμαέξεζε, ην Παλεπηζηάκην Αηγαένπ – Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη, θαη’ 

ελΪζθεζε δηαθξηηηθάο ηνπ επρΫξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειέαο εέλαη 
απηφ δπλαηφ, λα ηΪμεη εχινγε (θαη’ απηφλ) πξνζεζκέα ζεξαπεέαο ηεο παξαβΪζεσο, 

νπφηε ηα απνηειΫζκαηα ηεο θαηαγγειέαο επΫξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πΪξνδν ηεο 
ηαρζεέζαο πξνζεζκέαο, εθηφο εΪλ, ην Παλεπηζηάκην Αηγαένπ – Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο 

Έξεπλαο γλσζηνπνηάζεη εγγξΪθσο πξνο ηνλ αλΪδνρν φηη ζεσξεέ ηελ παξΪβαζε 
ζεξαπεπζεέζα. 

 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 
νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πξνο ηνλ αλάδνρν κέρξηο 

εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο. 
 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ 

ηνλ αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία, πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηεο 
ζπκβαηηθήο ηηκήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ 

πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 29 απφ 30 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο 
αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), 

ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί 

κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο 
αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ : 

 
5.1. Κπξψζεηο κε ηάξεζεο ρξνλνδηαγξΪκκαηνο 

 Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα νξγαλψζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 
εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα άξζξνπ 1 θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ. Ζ κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδξνκψλ πξέπεη λα 

δηθαηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε κε παξνρήο κέξνπο ησλ αλαγξαθνκέλσλ 
ππεξεζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο παξνρήο ησλ αλσηέξσ ζε ηξίηνπο κε 
έθδνζε ηηκνινγίνπ ζην φλνκα ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ελψ 

ην δαπαλεζέλ πνζφ  ζα βαξχλεη ζην ζχλνιφ ηνπ ηνλ αλάδνρν, πξνζαπμεκέλν θαηά 10%. 

ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο πξαγκαηνπνέεζεο ησλ εθδξνκψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ, ην Παλεπηζηάκην Αηγαένπ – Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη, κε 

πξφηαζε ηνπ Σκάκαηνο Κνηλσληθάο Αλζξσπνινγέαο θαη Ιζηνξέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 
Αηγαένπ λα επηβΪιιεη ζηνλ αλΪδνρν γηα ηε θαζπζηΫξεζε απηά πνπ ζεσξεέηαη σο κε 

πξνζάθνπζα εθπιάξσζε ηεο παξνράο ππεξεζηψλ, πνηλά έζε κε ην 10% ηεο 
πξνυπνινγηζζεέζαο αμέαο ηεο εθδξνκάο ά λα αθαηξΫζεη ηελ εληνιά πξαγκαηνπνέεζεο 

ηεο εθδξνκάο απφ ηνλ αλΪδνρν, αλαζΫηνληαο ηελ ζε Ϊιιν Γξαθεέν Σαμηδέσλ θαη 

αθφκα λα ηνλ απνθιεέζεη απφ παξφκνηεο ππεξεζέεο ζην κΫιινλ, κΫρξη ηξέα (3) ρξφληα.  
 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε κε παξνρήο κέξνπο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
αλαδφρνπ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ 

απεπζείαο αλάζεζε ηεο παξνρήο ησλ αλσηέξσ ζε ηξίηνπο κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ζην φλνκα ηνπ 

Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ελψ ην δαπαλεζέλ πνζφ ζα βαξχλεη ζην 
ζχλνιφ ηνπ ηνλ αλάδνρν, πξνζαπμεκέλν θαηά 10%. 

 
Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην 

ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη εγθαίξσο 
θαη εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ελψ ν αλάδνρνο θέξεη αθέξαηα 

ηελ επζχλε γηα ηπρφλ δεκία πνπ ζα ππνζηεί ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΞΑΙΡΔΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΧΔΧΝ - ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  

Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα βία, έλεθα ηεο νπνίαο 

πξνθαιείηαη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο εθδξνκήο κέζα ζηνπο ζπκβαηηθνχο ρξφλνπο. 
Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΚΡΑΣΗΔΙ  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 

100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο, θαη κεηά ηελ 
έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ηδίνπ θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά : 
Α.  Βεβαίσζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ έξγνπ  

Β. Ρηκνιφγην ηνπ  αλαδφρνπ ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ν..  

Ρνλ αλάδνρν δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 8% επί ηεο θαζαξήο 

(πιένλ Φ.Ξ.Α.) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη γηα εθηέιεζε ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ 
παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2187/94 (ΦΔΘ 16Α/8.02.1994). Ρξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο 

επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΚΥΧΡΗΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011  
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ.) 

2007-2013, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 25%, 

ειέδα 30 απφ 30 

 

Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο νχηε 
δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ζε νηνλδήπνηε ηξίην ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΆΛΛΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ν αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί 
ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

 

Θάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα επηιχεηαη απφ ηα 
αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Κπηηιήλεο.  

 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη (δηαθήξπμε, 

πξνζθνξέο, θ.ι.π.). 

 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία ησλ Δηδηθψλ Ινγαξηαζκψλ Δξεπλψλ ησλ Α.Δ.Η.  

 
Ρέινο, ε παξνχζα ζχκβαζε, αθνχ ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίγξαθα θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη 

βεβαηψζεθε, κνλνγξάθεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο σο έπεηαη. 
 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

 

Γηα ην  

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο     

Γηα ηελ εηαηξεία 

 

  

  

  

Θαζεγήηξηα 
Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
Ξξφεδξνο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 

 

 
 

 


