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ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 
ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΡΝ ΠΛΔΓΟΗΝ GREEN DEVELOPMENT & COMBINED 

FREIGHT TRANSPORT: TRENDS AND SUPPORTIVE ACTIONS FOR GREECE & 

E.U 
 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί φηη, ζην πιαίζην ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG MED κε αξηζκφ ζπκβνιαίνπ «1G-MED-08-
495» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαηά 

75% θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηά 25%, ζηηο 28 ΦεβξνπαξΫνπ 2011, εκέξα ΓεπηΩξα θαη 

ψξα 11:00 π.κ., ζα δηεμάγεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 
δηνξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ Green development & combined freight transport: Trends 

and supportive actions for Greece & E.U. (International Intermodal Freight 
Transport Open Conference) 1ε Απξηιίνπ 2011, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο νξγάλνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 46/10.02.2011, Θέκα 14.viii) ζην Δξγαζηήξην πζηεκάησλ 
ρεδηαζκνχ, Παξαγσγήο θαη Ιεηηνπξγηψλ (πΠαΙ) ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Γηνίθεζεο (Θνπληνπξηψηνπ 41, Ηζφγεην) Υίνο. 
 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο : 

 

ΚΔΟΝΠ Α΄  

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

ΑΟΘΟΝ 1 : ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηε ζπλνιηθά ρακειόηεξε ηηκΪ ζύκθωλα κε ην ΚΔΟΝΠ Β: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

θαη ηνλ ΞΫλαθα ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α ηεο παξνύζαο δηαθΪξπμεο.  

ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΔΠ ΚΝΛΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΥΛ ΔΗΓΥΛ. 

 

ΑΟΘΟΝ 2 : ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ επξψ 

(9.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

Ζ δαπάλε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ Green development & combined freight 

transport: Trends and supportive actions for Greece & E.U. (International 
Intermodal Freight Transport Open Conference) ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

«TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», ηνπ πξνγξάκκαηνο εδαθηθήο 
ζπλεξγαζίαο INTERREG MED κε αξηζκφ ζπκβνιαίνπ «1G-MED-08-495» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
 

 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΠΛΔΓΟΗΝ 
ΔΟΓΝ :  TRANSIT: MEDITERRANEAN INTERMODAL TRANSIT ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ INTERREG MED 
ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ ΠΚΒΝΙΑΗΝ «1G-MED-08-495» 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ) ΘΑΡΑ 75% ΘΑΗ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 

ΘΑΡΑ 25% 

ΠειΫδα 2 από 43 

απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαηά 75% θαη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην θαηά 25%, ζα θαιπθζεί απφ ηηο παξαθάησ επηιέμηκεο θαηεγνξίεο: 

 

ΞξνζθνξΨ πνπ δΫλεη ηηκΪ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ ηζρύνληνο λόκηκνπ Φ.Ξ.Α.) 
κεγαιύηεξε από ην αλωηΩξω πνζό αλΨ θαηεγνξΫα ζα απνξξΫπηεηαη. 

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

 

ΑΟΘΟΝ 3 : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη ε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ Green 

development & combined freight transport: Trends and supportive actions for 

Greece & E.U. (International Intermodal Freight Transport Open Conference) ζην 
πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG MED κε αξηζκφ ζπκβνιαίνπ «1G-MED-08-
495» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαηά 

75% θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηά 25%, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 1ε 

Απξηιίνπ 2011 9:00 π.κ. κε 17:00 κ.κ. ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 
(Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε, 10191, Παπάγνπ, Αζήλα). 

Σν εθηηκψκελν ζχλνιν ησλ ζπλέδξσλ θαη ησλ ζπλνδψλ κειψλ είλαη 100 άηνκα. Αλαιπηηθά, ην 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

ΚΔΟΝΠ Β: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ηεο Γηαθήξπμεο απηήο. 

 

ΑΟΘΟΝ 4 : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο έσο 30 Απξηιίνπ 2011, θαη ζα δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. 

Ο αλάδνρνο, ηεξψληαο απαξέγθιηηα φινπο ηνπο φξνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 
θαη φζνπο πεξηιεθζνχλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε, ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 : ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο πξαγκαηνπνηείηαη: 

 Κε απνζηνιή πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ηεο ζε κηα (1) ηνπιάρηζηνλ 

παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα, ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

 Κε ηελ απνζηνιή ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζηα Δπηκειεηήξηα (Δ.Β.Δ.Α., 

Δπηκειεηήξην Υίνπ), ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

 Κε ηελ θαηαρψξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (http://www.ru.aegean.gr/), ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

Α/Α 

ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ ΑΛΑ 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (ΚΔ ΦΞΑ) 

1 Services 6.000,00€ 

2 Promotion: Publicity Material 1.000,00 € 

3 Promotion: External Events 2.000,00€ 

ΠΛΝΙΝ 9.000,00€ 
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ΑΟΘΟΝ 6 : ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΔΣΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

Αληίηππα ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, 81100 

Κπηηιήλε), θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο απφ ηηο αξκφδηεο ππαιιήινπο θα Θνληνχ 
Αιεμάλδξα, (ηει.: 22510-36700, email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709) θαη θα Θαβαθιή 

Εαραξψ, (ηει.: 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709). Ζ δηαθήξπμε 

απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Θηήξην 
Γηνίθεζεο, 81100 Κπηηιήλε), θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν 

θα Θαβαθιή Εαραξψ, (ηει.: 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709). 

Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Ιεκνληά Ακπγδάινπ, ηει. 22710-35450, Fax. 

22710-35429, e-mail: lamygdalou@fme.aegean.gr. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη 22 ΦεβξνπαξΫνπ 

2011 θαη ψξα 15:00. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 : ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ  

Ν πξόρεηξνο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεΫ ζύκθωλα κε : 

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

φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή 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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286 (ΦΔΘ Α’ 19) « Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη 

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

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

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 
Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

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

4. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΙ Α’ 150) «Θαλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

5. Σν Π.Γ. 60/2007, Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

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

ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 

Λνεκβξίνπ 2005. 

6. Σελ ππ’ Αξηζκ. Πξση. 14053/ΔΤ 1749/27.3.2008 (ΦΔΘ 540/Β’/27.3.2008) 

ΤΠΟΤΡΓΗΘΖ ΑΠΟΦΑΖ ΤΣΖΚΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΩΛ 
ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΩΛ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ «ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΤΛΔΡΓΑΗΑ» 

7. Σελ ππ’ Αξηζκ. Πξση. 28020/ΔΤΘΤ 1212/30.06.2010 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΠ’ 
ΑΡΗΘΚ. 14053/ΔΤ 1749/27.3.2008 (ΦΔΘ 540/Β’/27.3.2008) ΤΠΟΤΡΓΗΘΖ ΑΠΟΦΑΖ 

ΤΣΖΚΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

8. Σηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
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ΑΟΘΟΝ 8 : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: Φπζηθά Πξφζσπα ή Λνκηθά Πξφζσπα ή Δλψζεηο απηψλ, πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην Λ. 2513/1997 (ΦΔΘ Α΄139) θαη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, πξνκήζεηα, εκπνξία, 

αλάπηπμε, θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ. Πξνυπφζεζε είλαη λα αζρνινχληαη λφκηκα κε ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα ηθαλφηεηεο, 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΟΘΟΝ 9 : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  

9Α : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νη ΞξνζθΩξνληεο νθεΫινπλ, καδΫ κε ηελ πξνζθνξΨ, λα θαηαζΩζνπλ επΫ πνηλΪ 

απνθιεηζκνύ ηα παξαθΨηω δηθαηνινγεηηθΨ: 

1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε ηνπ 

γλεζΫνπ ηεο ππνγξαθΪο, 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 δηαγσληδφκελνο: 

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). 

Σ.   φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή 
ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ή ηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

2. Παξαζηαηηθφ 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 
Πξσηνδηθείν, πξαθηηθά θιπ.), πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε θαη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζήο ηνπ. 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
 

 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΠΛΔΓΟΗΝ 
ΔΟΓΝ :  TRANSIT: MEDITERRANEAN INTERMODAL TRANSIT ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ INTERREG MED 
ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ ΠΚΒΝΙΑΗΝ «1G-MED-08-495» 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ) ΘΑΡΑ 75% ΘΑΗ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 

ΘΑΡΑ 25% 

ΠειΫδα 5 από 43 

4. Γηθαηνινγεηηθά θεξεγγπφηεηαο, επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηερληθήο ηθαλφηεηαο 

- Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, 

ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο θαη ππνβνιήο ηνπ 
δεηνχκελνπ έξγνπ.  

- Τπεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζεο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά 
επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 

- Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.  

- Θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα αζρνιεζεί πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα 
θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αλσηέξσ ζπλεδξίνπ, θαηά εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
πνηφηεηαο.  

5. Τπεχζπλε δήισζε φηη ζα δηαηεξήζνπλ εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ 
πξνζθνξψλ πνπ ηπρφλ ηεζνχλ ππφςε ηνπο θαη απνηεινχλ, θαηά δήισζε ησλ 

ζπληαθηψλ ηνπο, εκπνξηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην.  

 

9.Β. ΓηθαηνινγεηηθΨ θαηαθύξωζεο 

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, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 

νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα ηεο Ψλω αλαθνΫλωζεο, είλαη ελήκεξνη σο 

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

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηΨ ηελ εκΩξα δηελΩξγεηαο 

ηνπ δηαγωληζκνύ, θαη αθεηΩξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ αλαθνίλσζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 10 : ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

10.1. Ρξόπνο θαη γιώζζα ζύληαμεο 

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 δηαθήξπμε θαη λα θέξνπλ ηελ 
ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
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10.2.  Ρξόπνο ππνβνιΪο – ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξώλ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε 
ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο φζσλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, 

κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, έσο ηηο 
25 ΦεβξνπαξΫνπ 2011, εκέξα ΞαξαζθεπΪ θαη ψξα 15:00 κ.κ. πξηλ ην δηαγσληζκφ ζηα 

γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Θνπληνπξηψηνπ 41, Υίνο 82100 

θαη ζα έρνπλ ηελ θάησζη κνξθή :  

 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΠΛΔΓΟΗΝ 

GREEN DEVELOPMENT & COMBINED FREIGHT TRANSPORT: TRENDS AND 
SUPPORTIVE ACTIONS FOR GREECE & E.U 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ : ΔΙΔ_2011_0415/10.02.2011 
ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

ΘΝΛΡΝΟΗΥΡΝ 41, ΣΗΝΠ 82100 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ : ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ 
ΔΟΔΛΑΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ : 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2011 
 

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

αληηηχπσλ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 

Α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

Β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκφ. 

Γ) Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Γ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Οη 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. 

ην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη 

απαξάδεθηε θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην 

αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν 
πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 
(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο 
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ππνςεθίνπο λα αλαθέξνπλ ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, ηηο 

ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηάο ηνπο. 

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη 

Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη, επί πνηλή απνξξίςεσο, επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή:  

- θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ», ζηελ 

νπνία ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά Άξζξνπ 9 Α.  

- Σα ηερληθά θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή 
Πξνζθνξά».  

- Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε 
ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.  

Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη 
αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο “ειήθζε ππφςε”, “ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκαζηε”, θιπ. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, 
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Όιεο νη 

δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. Ζ 
αξκφδηα Δπηηξνπή πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη 

ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη 

πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο.  

Κε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη απνιχησο 

ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο, ησλ πεγψλ 
πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, θιπ. θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ.  

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

10.3. ΦΑΘΔΙΝΠ κε ηΫηιν «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπληαρζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν, δνκή, ηάμε θαη αξίζκεζε, πνπ 
έρεη ζπληαρζεί ην Κέξνο Β ηεο Γηαθήξπμεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίδεηαη ζηελ αλαιπηηθή 

ηεθκεξίσζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ηελ νπνία 

πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ν πξνζθέξσλ.  

Ζ «ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» δελ αμηνινγείηαη γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, δεδνκέλνπ φηη 

θξηηήξην ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή. Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 

πνηνηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 
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ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη 
αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πίλαθεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ 
ππνρξεσηηθά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Ο ππνςήθηνο δελ επηηξέπεηαη λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε κέξνπο (ή κεξψλ) ηνπ έξγνπ ζε 
ππεξγνιάβνπο. 

Ο θάθεινο «ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξΩπεη λα πεξηέρεη: 

- πκπιεξσκέλν πίλαθα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Κέξνπο Β’ ηεο παξνχζεο. 

- ηελ παξνχζα ελφηεηα δίδεηαη απφ ηνλ ππνςήθην πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, έηζη φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε. 

- Γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ν ππνςήθηνο ζα ππνβάιεη ζηνηρεία πνπ ζα 
ηεθκεξηψλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ ππνδνκή ηνπ, ην ρξφλν νινθιήξσζεο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία ηνπ. 
Οπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

ην ΚΩξνο Β΄ ηεο παξνχζεο θαηαγξάθνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αμηνιφγεζεο ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο. 

 

11.3.2. ΦΑΘΔΙΝΠ κε ηΫηιν «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α ηεο 
παξνχζεο. Οη πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθά θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Θάζε ππνςήθηνο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ δεζκεχεηαη φηη ζα παξάζρεη ην ζχλνιν 

ηεο πξνκήζεηαο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζε ΔΤΡΩ. Λα αλαθέξνπλ ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ε 

νπνία ζα γξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο κε Φ.Π.Α., θαη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα 
αλαθέξνπλ ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. ζην νπνίν ππάγεηαη. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη 

εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΞξνζθνξΨ πνπ δΫλεη ηηκΪ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ ηζρύνληνο λόκηκνπ Φ.Ξ.Α.) 

κεγαιύηεξε από ην πνζό αλΨ θαηεγνξΫα ζύκθωλα κε ην Άξζξν 2 ηεο παξνύζεο ζα 
απνξξΫπηεηαη. 

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά 

πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ 
πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.  

Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε 

ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη 
λα είλαη ζαθείο. Πξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο 
απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, εγγξάθσο. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 

πνπ δεηήζεθαλ. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα 

επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.  

Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ν ίδηνο, πέξα απφ ηηο θαηά παξάγξαθν 
απαληήζεηο, θαη ηνπο ζρεηηθνχο ζπλνδεπηηθνχο πίλαθεο θαη παξαξηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο, 

ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο.  

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε 
αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο 
δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο.  

 

ΑΟΘΟΝ 12: ΗΠΣΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Οη 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. ΞξνζθνξΨ πνπ νξΫδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ ωο Ψλω, απνξξΫπηεηαη ωο απαξΨδεθηε.  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά 

ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ηελ έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο 
γηα θαηαθχξσζε.  

 

ΑΟΘΟΝ 13: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο 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. 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΛΝΚΗΠΚΑ 

Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν είδνο ζα εθθξάδνληαη 

ζε επξψ. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

ε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην 

νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη 

εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά 
ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε 

επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο. 
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ΠειΫδα 10 από 43 

Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε 

πξνζθεξφκελε ππεξεζία, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θφζηνο.. Πξνζθεξφκελε 
ππεξεζία ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη 

πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 

Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

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

ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ θξίλεηαη ζπκθεξφηεξε γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφ 
Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο.  

Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο Πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη 
λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ΠΗΛΑΘΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα). 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη 
ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ 

παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 15 : ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

15.1 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ ή ηπρφλ λνκίκσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο, αλ απηνί ην επηζπκνχλ. 

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

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

1. Αξηζκείηαη, κνλνθξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηνπο 
ππνθαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

2. Αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη νη ππνθάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

3. Απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, αξηζκνχληαη θαη 

κνλνγξάθνληαη θαηά θχιιν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρνληαη. 

4. Απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη δε 

απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα θχιια ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαηά θχιιν, εθηφο απφ ηα 

ηερληθά θπιιάδηα.  

5. Αθνινπζεί ηερληθή αμηνιφγεζε, απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, πνπ ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη ην απνζηέιιεη πξνο έγθξηζε απφ ην 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

6. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά θπιάζζεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

7. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ην Παλεπηζηήκην 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, 

απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε ηηκψλ. 
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ΠειΫδα 11 από 43 

8. Oη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζα 

απνζθξαγηζζνχλ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο κε αλαθνίλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. 

9. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.  

 
15.2  ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ KAI ΚΔΘΝΓΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ – ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΏΛ 

Κεηά ηελ ηππηθή απνδνρή ησλ πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζή ηνπο, ζχκθσλα κε 
ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

1. Θάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν θαη ηνπ 
νπνίνπ ε κε θαηάζεζή ηνπ επηζχξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

2. Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ πεξαηηέξσ 
αμηνιφγεζε θαη νη θάθεινη κε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηζηξέθνληαη 

θαη δελ απνζθξαγίδνληαη. 

3. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα, αλ ην 
θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά 

κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην θαη δε ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη 

δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά εληφο ηξηψλ (3) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

4. Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζηάδνπλ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο 

απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 

5. Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην απηφ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε 

ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη. 

6. Αθνινπζεί ε θαηάηαμε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Θα 
επηιεγεί ε πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή.  

7. Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ εθηφο 

αλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ πιεξνχλ νπνηνλδήπνηε 
φξν πνπ έρεη ηεζεί ξεηά επί πνηλή απνθιεηζκνχ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο δχλαηαη 
θαη’ εμαίξεζε λα κελ απνθιείζεη πξνζθνξά ή ππνςήθην γηα παξάβαζε φξνπ πνπ 

δελ ηίζεηαη ξεηά επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο εθ κέξνπο 

ππνςεθίνπ, ζα επηθέξεη ζε βάξνο ηνπ φιεο ηηο λφκηκεο θπξψζεηο. Δπίζεο ζηελ 
δηθαηνδνζία ηεο Δπηηξνπήο ππάγεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνξξίςεη ηνλ ππνςήθην, 

εάλ θξίλεη φηη δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα θέξεη 
ζε πέξαο ην έξγν. 

8. Πξνζθνξά κε ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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9. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

10. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

11. Πξνζθνξά ζηελ νπνία  δηαπηζησζεί απφθιηζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

12. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

13. Δπίζεο απνξξίπηεηαη ε Πξνζθνξά πνπ ην ηίκεκα ηεο ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο Πξνκήζεηαο. 

14. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη αλεμάξηεηα 
απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά δηαγσληδνκέλνπ ν νπνίνο 

απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο. 

Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο απνξξηπηέεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 
ε θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ 

θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 

Α΄150). 

 

ΑΟΘΟΝ 16 : ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην 

επηινγήο απηφ ηεο ζπλνιηθΨ ρακειόηεξεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 
150/10.07.2007).  

 

ΑΟΘΟΝ 17 : ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ-ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07  θαη ηνλ Λ. 2522/97. 

 

ΑΟΘΟΝ 18 : ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ σο ηζφηηκσλ ή ηζνδχλακσλ, αλάδνρνο επηιέγεηαη ν 
κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη ηνλ πγθξηηηθφ 

Πίλαθα, καδί κε ηα Πξαθηηθά ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, γηα 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
 

 Πεξηγξαθή ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο. 

 Σελ ηηκή. 

 Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα.  
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Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο 

κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εάλ θαη εθφζνλ ππήξμε 
αιιαγή ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή 
επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο : 

I. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, 

II. εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

III. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 
ζπλελλφεζε ησλ ππνςεθίσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

IV. εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν.  

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

ΑΟΘΟΝ 19 : ΠΚΒΑΠΖ – ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε 
δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο 

κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηνπ θαηαθπξσηηθνχ απνηειέζκαηνο λα πξνζέιζεη 
γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 

δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. 

ε πεξίπησζε κε επηζπκίαο ή αδπλακίαο ηνπ αξρηθψο επηιεγέληνο αλαδφρνπ λα ζπλάςεη 

ζχκβαζε ηφηε απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαιείηαη ν επφκελνο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο 

ππνςήθηνο. 

Δάλ ν επηιεγείο αλάδνρνο δελ παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εληφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ νξίνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 

ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο αλάδνρν. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ 

εθπηψηνπ θαη ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ 

κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Δπίζεο επίζεκε 

γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή. Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ 
πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Δάλ ππάξμεη θφζηνο κεηαθξάζεσλ εγγξάθσλ ηνπ αλαδφρνπ, ην θφζηνο απηφο ζα 
βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Σν 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κπνξεί κνλνκεξψο νπνηεδήπνηε, κέζα 

ζηα φξηα ηεο ζχκβαζεο, λα αλαζεσξήζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ή λα πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνίεζε 

ησλ θαλνληζηηθψλ φξσλ ηεο θαη ελ γέλεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ θάηη ηέηνην 
θξηζεί απαξαίηεην. 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, δηα ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ αλάδνρν, 

ην αξγφηεξν έσο ηνλ ρξφλν νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, επηζπκεηέο ηξνπνπνηήζεηο, 

βειηηψζεηο ή απνθιίζεηο απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εμέιημε ηνπ έξγνπ. Οη εθάζηνηε 
ηξνπνπνηήζεηο, βειηηψζεηο ή απνθιίζεηο απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εμέιημε ησλ ππφ 
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πξνκήζεηα εξγαζη πνπ δεηά ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη είλαη 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο, ζα πινπνηνχληαη ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξνβιέπεηαη εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, κε δεδνκέλε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο 
ζχκβαζεο ή εχινγε παξάηαζή ηεο γηα ην ζθνπφ απηφλ. 

Ο αλάδνρνο δειψλεη φηη δέρεηαη φια ηα παξαπάλσ θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ππφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο 
ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ 

ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφλ ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο.  

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ 
έρεη νξηζζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο  θαη ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθαιεί ηνλ 
αλάδνρν ζε ζπζθέςεηο, θαηά ηηο νπνίεο ζα παξνπζηάδεη ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ ηνπ, ζα 

ζπδεηνχληαη πξνβιήκαηα ή γεληθψο ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο 

θαη ζα δίδνληαη νδεγίεο, θαηεπζχλζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο εθαηέξσζελ. 

 

ΑΟΘΟΝ 20 : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ  

Σν ζχλνιν ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

αλά θαηεγνξία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, έηζη φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην Άξζξν 2.  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη αθνχ πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα παξαζηαηηθά θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Σνλ αλάδνρν δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη 

ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο 
επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

 

ΑΟΘΟΝ 21 : ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ  

Ωο ηφπνο παξάδνζεο νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ ζην Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε, 10191, Παπάγνπ, Αζήλα). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Πίλαθα 

ζην ΚΔΟΝΠ Β: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην έξγν ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 
Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηνλ ζπκθσλεζέληα 
ρξφλν ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα φζα ζα αλαγξάθνληαη 

ζηελ ζχκβαζε κίζζσζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί, εηδάιισο ε ζχκβαζε ιχεηαη απφ ην 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Αθνινχζσο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο 

δηαγσληζκφ θαη εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα γηα ηελ πεξίπησζε απηή 
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ζ παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ε νπνία ζπληάζζεη βεβαίσζε εξγαζηψλ, ππνγξάθεηαη εηο δηπινχλ θαη εθ 

ησλ νπνίσλ ην έλα παξαιακβάλεη ν αλάδνρνο ελψ ην δεχηεξν παξαδίδεηαη ζην Παλεπηζηήκην 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
 

 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΠΛΔΓΟΗΝ 
ΔΟΓΝ :  TRANSIT: MEDITERRANEAN INTERMODAL TRANSIT ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ INTERREG MED 
ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ ΠΚΒΝΙΑΗΝ «1G-MED-08-495» 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ) ΘΑΡΑ 75% ΘΑΗ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 

ΘΑΡΑ 25% 

ΠειΫδα 15 από 43 

Ζ κέζσ βεβαίσζεο εξγαζηψλ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ 
επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ή γηα πάζεο θχζεσο ειαηηψκαηα απηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 22: ΣΟΖΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ ππφθεηηαη ζε θακία απνδεκίσζε 

ππέξ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο εθ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο ή θαθήο θαηαζθεπήο ησλ πξνο κίζζσζε 
εμνπιηζκνχ γηα εθ ηπραίνπ γεγνλφηνο ή αλσηέξαο βίαο πξνθιεζείζαο βιάβεο ή δεκηάο ηνπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 23 : ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ  

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ απνζηνιή φισλ ησλ εηδψλ ζην ζπλεδξηαθφ 
ρψξν θαη ζηηο πνζφηεηεο  πνπ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά 

κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Ο 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. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 

πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφ 
Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο Πξνκήζεηαο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ 

απηνχ θαη ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 24: ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα 
αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ 
γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα 

εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Δηδηθφηεξα:  

Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε 

ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο απηνχ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ 

επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θξαηά κπζηηθή 
θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο 

έξγνπ θαη δελ απνθαιχπηεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ν Αλάδνρνο επηβάιιεη 
ηελ ππνρξέσζε απηή ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 
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Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο 

αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη 
ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ο 

Αλάδνρνο κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο 
κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

απηνχ. Ωο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, 
αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα. 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, 

ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 
θαη Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ 

Αλάδνρν, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη 
απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά 

πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην.  

 

ΑΟΘΟΝ 25 : ΘΟΥΠΔΗΠ - ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ – ΔΘΞΡΥΠΔΗΠ 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο 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. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα 
ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ: 

 

25.1. Θπξώζεηο κε ηΪξεζεο ρξνλνδηαγξΨκκαηνο 

Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε θάπνηνλ 

αλάδνρν, ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο αλάδνρνο δχλαηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε 
εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 3% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ηνπ νπνίνπ 

θαζπζηεξεί ε παξάδνζε θαη κέρξη 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απηνχ, κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 

25.2. Έθπηωζε πξνκεζεπηΪ 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 

έθπησην ηνλ πξνκεζεπηή, 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 δηαθήξπμε. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο πξνκεζεπηή, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, 

θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 

ΑΟΘΟΝ 26: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΓΗΑΗΡΖΠΗΑ 
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Ο θάζε πξνκεζεπηήο θαη ην Παλεπηζηήκην 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, 

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. 

 

ΑΟΘΟΝ 27: ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 

Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ 
απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ 
ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο 

απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, νη καθέηεο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απνηεινχλ 
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ν Αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη ή λα ηα αλαπαξάγεη εθ κέξνπο νπδελφο, πέξαλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σα 

παξαπάλσ ζα επηζηξαθνχλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.    

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα επί 

ηεο πινπνηεζείζαο ζχκβαζεο, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 
νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, 

ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ην 
Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο 
ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ 
ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.  

 

ΑΟΘΟΝ 28 : ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

28.1  Δθρώξεζε ππνρξεώζεωλ θαη δηθαηωκΨηωλ  

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ 
θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 

28.2.    ΑλωηΩξα βΫα  

ε 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 
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ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 

ΑΟΘΟΝ 29 : ΈΙΔΓΣΝΗ  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηελ δηαρεηξηζηηθή αξρή, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, ηελ Αξρή Πιεξσκήο θαη ηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 

(ΔΓΔΙ).  
 

Δπηζπλάπηνληαη:  

 ΚΔΟΝΠ Β΄ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

 
ΘαζεγΪηξηα 

ΑγγειηθΪ Γεκεηξαθνπνύινπ 

Αληηπξύηαληο Έξεπλαο θαη Πηξαηεγηθνύ Πρεδηαζκνύ 
ΞαλεπηζηεκΫνπ ΑηγαΫνπ 

Ξξόεδξνο Δηδηθνύ Ινγαξηαζκνύ Έξεπλαο 
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ΚΔΟΝΠ Β: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ 

ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ 

1 Services    

1.1 πεξεζΫεο Catering (γηα 
100 Ψηνκα):  
 

   

1.1.1 Θαθέο θαισζνξίζκαηνο γηα 100 
άηνκα  

Ωξα: 9.00 – 9.30 πκ 

Θα πεξηιακβάλεη: 
Θαθέ θίιηξνπ,  
Σζάη, 
Υπκφ πνξηνθάιη, 
Δκθηαισκέλν λεξφ (κπνπθάιη) 
βνπηήκαηα, 
Θξνπαζάλ, 
θέτθ 
 

1 1/04/2011 

7.00πκ – 9.00πκ 

ηνλ εηδηθφ ρψξν έμσ 
απφ ηε ζπλεδξηαθή 

αίζνπζα  

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

1.1.2 Γηάιεηκκα θαθέ γηα 100 άηνκα Ωξα: 11:45 – 12:00 
ζα πεξηιακβάλεη: 
Θαθέ θίιηξνπ,  
Σζάη, 
Υπκφ πνξηνθάιη, 
Δκθηαισκέλν λεξφ (κπνπθάιη) 
βνπηήκαηα, 
Θξνπαζάλ, 
θέτθ 
 

1 1/04/2011 

11.20πκ – 12.00κκ   

ηνλ εηδηθφ ρψξν έμσ 
απφ ηε ζπλεδξηαθή 

αίζνπζα 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

1.1.3 coffee refill γηα 100 άηνκα Ωξα: ζπλερφκελε παξνρή απφ ηηο 
15.15κκ – 17.00 
Θα πεξηιακβάλεη 
Θαθέ θίιηξνπ, 
Δκθηαισκέλν λεξφ (κπνπθάιη) 
 

1 1/04/2011 

14.45 κκ – 17.00 κκ 
 

ηνλ εηδηθφ  ρψξν έμσ 
απφ ηε ζπλεδξηαθή 

αίζνπζα 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

1.1.4 Γεχκα γηα 100 άηνκα Ωξα: 13.00 κκ – 14.00 κκ 

Θα πεξηιακβάλεη: 
 Sandwich Brioche Θνηνζαιάηα 

Καξνχιη 
 Sandwich Brioche Εακπφλ-Σπξί-

Καξνχιη 
 Sandwich Mini Baguette Φέηα 

Σνκάηα Πάζηα Διηάο 

1 1/04/2011 

12.50 κκ - 14.30 κκ 

 

ηνλ εηδηθφ  ρψξν έμσ 
απφ ηε ζπλεδξηαθή 

αίζνπζα 
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 Sandwich Mini Baguette 
Γαινπνχιν Θαπληζηφ Σπξη 
Καξνπιη 

ΠαιαηηθΨ 
 Εαξληηληέξα Υνξηαξηθψλ dip 

sauce 
Γιπθό 

 Κηθξά Γιπθά Γηάθνξα (Σαξηάθηα 
Φξνχησλ, νπδάθηα, Δθιεξάθηα) 

Δκθηαισκέλν λεξφ (κπνπθάιη) 
Αλαςπθηηθά 
 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

1.1.5 Πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο  Θα ζεξβίξεη θαθέ, αλαςπθηηθά θαη ζα 
βνεζήζεη ζηελ αλαλέσζε ηνπ θαγεηνχ 
θαη ζην ζεξβίξηζκα ησλ αλαςπθηηθψλ, 
λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο θαη 
ηνπ θαθέ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
δηαιεηκκάησλ θαθέ 

2 
άηνκα 

1/04/2011 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

1.2 ΓξακκαηεηαθΪ πνζηΪξημε 
 
 

Γξακκαηεία (registration) θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ 
Ζ γξακκαηεία είλαη ππεχζπλε γηα ηε 
ζπιινγή ησλ εηαηξηθψλ θαξηψλ ησλ 
παξεπξηζθνκέλσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 
ιίζηαο ζπκκεηερφλησλ. Θα παξαδίδεη 
επίζεο ην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 

1 
Ψηνκν 

1/04/2011 

08.30 π.κ.-17.00 κ.κ. 

 

ην ρψξν ηνπ 
πλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

1.3 ΓηεξκελεΫο  
 

Γηεξκελείο γηα Διιεληθά – Αγγιηθά θαη ην 
αληίζηξνθν 
 
Σν ζπλέδξην κηαο εκέξαο ζα δηεμαρζεί 
ζηα ειιεληθά αιιά ζα ππάξρνπλ ζχλεδξνη 
θαη νκηιεηέο απφ ην εμσηεξηθφ.  
Άξα είλαη αλαγθαία ε ηαπηφρξνλε 
δηεξκελεία φισλ ησλ παξνπζηάζεσλ / 
ζπδεηήζεσλ ηφζν απφ Αγγιηθά ζε 
Διιεληθά φζν θαη ην αληίζηξνθν ζε 
άκεζν ρξφλν. Όζνη επηζπκνχλ 

κεηάθξαζε, ζα ην δειψζνπλ ζηε 
γξακκαηεία πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ (κε 
εγγχεζε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο) εηδηθφ 
δέθηε θαη αθνπζηηθφ δηεξκελείαο 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 
παξαθνινπζήζνπλ ην ζπλέδξην. Οη 
δηεξκελείο ζα εμππεξεηεζνχλ ζε εηδηθφ 
ρψξν (θακπίλα δηεξκελείαο).    
 
  

2 
Ψηνκα 

1/04/2011 

 

08.30 π.κ.-17.00 κ.κ. 

ην ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ 
& Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

2 Promotion: Publicity 
Material 
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2.1 

Roll-up banner κε ην κεραληζκφ 
ζηήξημεο 

Γηάζηαζε 1.20x2 
Δθηχπσζε: 4ρξσκία 

Τιηθφ κνπζακάο 
3 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην ρψξν 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

 

2.2 

Γξαθηζηηθή Δπεμεξγαζία θαη 
Δθηχπσζε Αθηζψλ 

Γηαζηάζεηο: 42 cm x 29,7 cm (Α3), 
Υαξηί: 300 γξ velvet 
Δθηχπσζε: 4ρξσκία 

 

20ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην ρψξν 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

ή ζε άιιν ρψξν θαη 
επηζπλάπηεηαη 

κπξνζηά απφ ην 
podium 

2.3 

Δθηχπσζε πνπ ζα 
πξνζαξκνζηεί κπξνζηά απφ ην 

podium 

Τιηθφ: Kapa mount forex 
Γηαζηάζεηο: 20cm x 60cm 

Δθηχπσζε: 4ρξσκία 
1ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην ρψξν 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

θαη επηζπλάπηεηαη 
κπξνζηά απφ ην 
podium 

2.4 

Γξαθηζηηθή Δπεμεξγαζία θαη 

Δθηχπσζε Γίπηπρνπ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ πλεδξίνπ 

Γηαζηάζεηο: 19,5 cm x 29 cm 
2πηπρν, 

Υαξηί: 190 gr bristol 
Βηβιηνδεζία: δίπισκα  
Δθηχπσζε: 4ρξσκία 

100 
ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην ρψξν 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

θαη επηζπλάπηεηαη 
κπξνζηά απφ ην 

podium 

2.5 
Γξαθηζηηθή Δπεμεξγαζία θαη 
Δθηχπσζε Απηνθφιιεησλ 

εηηθεηψλ κε ην ινγφηππν ηνπ 
Παλ. Αηγαίνπ θαη ησλ θνξέσλ 
δηνξγάλσζεο ηνπ πλεδξίνπ 

Γηαζηάζεηο: 4 cm x 10cm 
Υαξηί: απηνθφιιεην velvet 

Δθηχπσζε: 4ρξσκία 
100ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην ρψξν 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
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Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 
(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

θαη επηζπλάπηεηαη 
κπξνζηά απφ ην 

podium 

2.6 

Φάθεινο πλεδξίνπ κε ζήθε 
ππνδνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γηαζηάζεηο 21,5 cm x 30,5 cm 
Folder 2πηπρν, 

Υαξηί: 300 gr velvet 
Βηβιηνδεζία: δίπισκα  
Δθηχπσζε: 4ρξσκία 

 

100ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην ρψξν 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

θαη επηζπλάπηεηαη 
κπξνζηά απφ ην 

podium 

2.7 

ηπιφ  
ηπιφ πιαζηηθφ κε κεηαιιηθή ιαβή, 

ρξψκαηνο θφθθηλνπ, κειάλη κπιε 
100ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ζην 
Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην ρψξν 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

 

2.8 

Κπινθ εκεηψζεσλ  
Γηαζηάζεηο 17 cm x 24 cm 

50 θχιιν κπινθ 
 

100ηεκ. 
 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην ρψξν 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

 

3 Promotion: External Events    

3.1 

ΔλνηθΫαζε ΝπηηθναθνπζηηθΨ 
κΩζα δηεξκελεΫαο 
 

Αθνπζηηθά, απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο  
γηα λα έρνπλ δηεξκελεία (ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν) φζα ζα εηπσζνχλ ζην ζπλέδξην 
(θνλζφια δηεξκελείαο).  
πκπεξηιακβάλεηαη ηερληθφ πξνζσπηθφ 
γηα λα ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα θαη ηελ 
θνλζφια ήρνπ. 
Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 
παξάδνζε ησλ δεθηψλ θαη αθνπζηηθψλ 
ζηνπο ζπλέδξνπο. 
 

100 ηεκ Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην ρψξν 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη 
Σζηγάληε, 10191, 
Παπάγνπ, Αζήλα) 

 
ην ρψξν ηνπ 

ζπλεδξίνπ γηα ρξήζε 
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1/4/2011 7.00 π.κ. – 
17.00κ.κ 

 

3.2 

πνζηΪξημε  
 

1 άηνκν (event manager) ην νπνίν ζα 
είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νκαιή 
πξνεηνηκαζία ηεο εκεξίδαο αιιά θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζα είλαη 
ππεχζπλν γα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ζα ειέγμεη ην catering, θηι… 
 
 

1 
άηνκν 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 
νξγάλσζεο ηνπ 
ζπλεδξίνπ (φισλ ησλ 
παξαπάλσ) θαζψο θαη 
ηελ ίδηα ηελ εκέξα 
ηνπ πλεδξίνπ. 

 

3.3 

Κηα (1) ζειΫδα ζπλΩληεπμεο 
ζην πεξηνδηθΪ Netweek γηα 
ηελ πξνβνιΪ ηνπ ζπλεδξΫνπ 

 

πλέληεπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ 
ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ φπνπ ζα 
παξνπζηάδεη ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 
θαη ζα δίλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε 
δηεμαγσγή θαη ην πξφγξακκα ηεο 
εκεξίδαο 

 

1 ε ζπκθσλεκέλν 
ρξφλν θαη αλάινγα κε 
ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

Πεξηνδηθνχ 
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ΝδεγΫεο ΠπκπιΪξωζεο ΞηλΨθωλ Ππκκόξθωζεο 

Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

o ηε ηήιε «ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, 

ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

o Αλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ», πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο 

πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί 
ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.  

o ηε ζηήιε «ΑΠΑΛΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ 
εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη απφ ηελ Πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο 

πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Πξνζθνξά. Απιή 

θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε 
αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο 

απαίηεζεο. 

o ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά 

ή ζε Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα 

Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ ή 
ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη 

ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα 
ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηνπ Παξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ.  

o Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη 

λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, 

θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν 
πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα 

πκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 1.1.1). 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ 
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1 Services       

1.1 πεξεζΫεο Catering (γηα 100 Ψηνκα):  
 

   ΛΑΗ   

1.1.1 Θαθέο θαισζνξίζκαηνο γηα 100 άηνκα  Ωξα: 9.00 – 9.30 πκ 

Θα πεξηιακβάλεη: 
Θαθέ θίιηξνπ,  

Σζάη, 
Υπκφ πνξηνθάιη, 
Δκθηαισκέλν λεξφ (κπνπθάιη) 
βνπηήκαηα, 
Θξνπαζάλ, 
θέτθ 

1 1/04/2011 

7.00πκ – 9.00πκ 

ηνλ εηδηθφ ρψξν 

έμσ απφ ηε 
ζπλεδξηαθή 

αίζνπζα  

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

ΛΑΗ   
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1.1.2 Γηάιεηκκα θαθέ γηα 100 άηνκα Ωξα: 11:45 – 12:00 
ζα πεξηιακβάλεη: 
Θαθέ θίιηξνπ,  
Σζάη, 
Υπκφ πνξηνθάιη, 
Δκθηαισκέλν λεξφ (κπνπθάιη) 
βνπηήκαηα, 
Θξνπαζάλ, 
θέτθ 

1 1/04/2011 

11.20πκ – 12.00κκ   

ηνλ εηδηθφ ρψξν 
έμσ απφ ηε 
ζπλεδξηαθή 

αίζνπζα 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

ΛΑΗ   

1.1.3 coffee refill γηα 100 άηνκα Ωξα: ζπλερφκελε παξνρή απφ 
ηηο 15.15κκ – 17.00 
Θα πεξηιακβάλεη 
Θαθέ θίιηξνπ, 
Δκθηαισκέλν λεξφ (κπνπθάιη) 
 

1 1/04/2011 

14.45 κκ – 17.00 
κκ 

 

ηνλ εηδηθφ  ρψξν 
έμσ απφ ηε 
ζπλεδξηαθή 

αίζνπζα 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

ΛΑΗ   
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1.1.4 Γεχκα γηα 100 άηνκα Ωξα: 13.00 κκ – 14.00 κκ 

Θα πεξηιακβάλεη: 
 Sandwich Brioche 

Θνηνζαιάηα Καξνχιη 
 Sandwich Brioche 

Εακπφλ-Σπξί-Καξνχιη 
 Sandwich Mini Baguette 

Φέηα Σνκάηα Πάζηα 
Διηάο 

 Sandwich Mini Baguette 

Γαινπνχιν Θαπληζηφ 
Σπξη Καξνπιη 

ΠαιαηηθΨ 
 Εαξληηληέξα 

Υνξηαξηθψλ dip sauce 
Γιπθό 

 Κηθξά Γιπθά Γηάθνξα 
(Σαξηάθηα Φξνχησλ, 
νπδάθηα, Δθιεξάθηα) 

Δκθηαισκέλν λεξφ (κπνπθάιη) 
Αλαςπθηηθά 

1 1/04/2011 

12.50 κκ - 14.30 
κκ 

 

ηνλ εηδηθφ  ρψξν 
έμσ απφ ηε 
ζπλεδξηαθή 

αίζνπζα 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

ΛΑΗ   

1.1.5 Πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο  Θα ζεξβίξεη θαθέ, αλαςπθηηθά 
θαη ζα βνεζήζεη ζηελ αλαλέσζε 
ηνπ θαγεηνχ θαη ζην ζεξβίξηζκα 
ησλ αλαςπθηηθψλ, λεξνχ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο θαη 
ηνπ θαθέ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
δηαιεηκκάησλ θαθέ 

2 άηνκα 1/04/2011 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

ΛΑΗ   
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1.2 ΓξακκαηεηαθΪ πνζηΪξημε 
 
 

Γξακκαηεία (registration) θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ 
Ζ γξακκαηεία είλαη ππεχζπλε γηα 
ηε ζπιινγή ησλ εηαηξηθψλ 
θαξηψλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ 
θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ιίζηαο 
ζπκκεηερφλησλ. Θα παξαδίδεη 
επίζεο ην πξφγξακκα ηνπ 
ζπλεδξίνπ ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 

1 Ψηνκν 1/04/2011 

08.30 π.κ.-17.00 
κ.κ. 

 

ην ρψξν ηνπ 
πλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

ΛΑΗ   

1.3 ΓηεξκελεΫο  
 

Γηεξκελείο γηα Διιεληθά – 
Αγγιηθά θαη ην αληίζηξνθν. 
 
Σν ζπλέδξην κηαο εκέξαο ζα 
δηεμαρζεί ζηα ειιεληθά αιιά ζα 
ππάξρνπλ ζχλεδξνη θαη νκηιεηέο 
απφ ην εμσηεξηθφ.  
Άξα είλαη αλαγθαία ε 
ηαπηφρξνλε δηεξκελεία φισλ 
ησλ παξνπζηάζεσλ / 
ζπδεηήζεσλ ηφζν απφ Αγγιηθά 
ζε Διιεληθά φζν θαη ην 
αληίζηξνθν ζε άκεζν ρξφλν. 
Όζνη επηζπκνχλ κεηάθξαζε, ζα 
ην δειψζνπλ ζηε γξακκαηεία 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ (κε 

2 Ψηνκα 1/04/2011 

 

08.30 π.κ.-17.00 
κ.κ. 

ην ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 
Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 
10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

ΛΑΗ   
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

εγγχεζε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο) 
εηδηθφ δέθηε θαη αθνπζηηθφ 
δηεξκελείαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ 
ην ζπλέδξην. Οη δηεξκελείο ζα 
εμππεξεηεζνχλ ζε εηδηθφ ρψξν 
(θακπίλα δηεξκελείαο).    

2 Promotion: Publicity Material    ΛΑΗ   

2.1 

Roll-up banner κε ην κεραληζκφ ζηήξημεο 
Γηάζηαζε 1.20x2 

Δθηχπσζε: 4ρξσκία 
Τιηθφ κνπζακάο 

3 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην 

ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

 

ΛΑΗ 

  

2.2 

Γξαθηζηηθή Δπεμεξγαζία θαη Δθηχπσζε 
Αθηζψλ 

Γηαζηάζεηο: 42 cm x 29,7 cm 
(Α3), 

Υαξηί: 300 γξ velvet 
Δθηχπσζε: 4ρξσκία 

 

20ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 

πξνεγνχκελε κέξα 
ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην 

ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

ΛΑΗ 
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

ή ζε άιιν ρψξν θαη 
επηζπλάπηεηαη 

κπξνζηά απφ ην 
podium 

2.3 

Δθηχπσζε πνπ ζα πξνζαξκνζηεί κπξνζηά 
απφ ην podium 

Τιηθφ: Kapa mount forex 
Γηαζηάζεηο: 20cm x 60cm 

Δθηχπσζε: 4ρξσκία 
1ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην 

ρψξν ηνπ 

ζπλεδξίνπ 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 

Κεηαθνξψλ & 
Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 

2 θαη Σζηγάληε, 
10191, Παπάγνπ, 

Αζήλα) 
θαη επηζπλάπηεηαη 
κπξνζηά απφ ην 
podium 

ΛΑΗ 

  

2.4 

Γξαθηζηηθή Δπεμεξγαζία θαη Δθηχπσζε 
Γίπηπρνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ πλεδξίνπ 

Γηαζηάζεηο: 19,5 cm x 29 cm 
2πηπρν, 

Υαξηί: 190 gr bristol 
Βηβιηνδεζία: δίπισκα  
Δθηχπσζε: 4ρξσκία 

100 ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην 

ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 

ΛΑΗ 
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

Αζήλα) 
θαη επηζπλάπηεηαη 
κπξνζηά απφ ην 

podium 

2.5 

Γξαθηζηηθή Δπεμεξγαζία θαη Δθηχπσζε 
Απηνθφιιεησλ εηηθεηψλ κε ην ινγφηππν 

ηνπ Παλ. Αηγαίνπ θαη ησλ θνξέσλ 
δηνξγάλσζεο ηνπ πλεδξίνπ 

Γηαζηάζεηο: 4 cm x 10cm 

Υαξηί: απηνθφιιεην velvet 
Δθηχπσζε: 4ρξσκία 

100ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην 

ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

θαη επηζπλάπηεηαη 
κπξνζηά απφ ην 

podium 

ΛΑΗ 

  

2.6 

Φάθεινο πλεδξίνπ κε ζήθε ππνδνρήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

Γηαζηάζεηο 21,5 cm x 30,5 cm 
Folder 2πηπρν, 

Υαξηί: 300 gr velvet 
Βηβιηνδεζία: δίπισκα  
Δθηχπσζε: 4ρξσκία 

 

100ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην 

ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

θαη επηζπλάπηεηαη 

ΛΑΗ 
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

κπξνζηά απφ ην 
podium 

2.7 

ηπιφ  
ηπιφ πιαζηηθφ κε κεηαιιηθή 
ιαβή, ρξψκαηνο θφθθηλνπ, 

κειάλη κπιε 
100ηεκ. 

Παξαδίδνληαη ζην 
Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην 

ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

 

ΛΑΗ 

  

2.8 

Κπινθ εκεηψζεσλ  
Γηαζηάζεηο 17 cm x 24 cm 

50 θχιιν κπινθ 

 

100ηεκ. 

 

Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην 

ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

 

ΛΑΗ 

  

3 Promotion: External Events    ΛΑΗ   
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

3.1 

ΔλνηθΫαζε ΝπηηθναθνπζηηθΨ κΩζα 
δηεξκελεΫαο 
 

Αθνπζηηθά, απαξαίηεηνο 
εμνπιηζκφο  

γηα λα έρνπλ δηεξκελεία (ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν) φζα ζα 
εηπσζνχλ ζην ζπλέδξην 
(θνλζφια δηεξκελείαο).  
πκπεξηιακβάλεηαη ηερληθφ 
πξνζσπηθφ γηα λα ρεηξίδεηαη ηα 
κεραλήκαηα θαη ηελ θνλζφια 

ήρνπ. 
Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη ππεχζπλν 
γηα ηελ παξάδνζε ησλ δεθηψλ 
θαη αθνπζηηθψλ ζηνπο 
ζπλέδξνπο. 
 

100 ηεκ. Παξαδίδνληαη ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα 

ηνπ ζπλεδξίνπ 
31/3/2011 ζην 

ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 
2 θαη Σζηγάληε, 

10191, Παπάγνπ, 
Αζήλα) 

 
ην ρψξν ηνπ 
ζπλεδξίνπ γηα 

ρξήζε 1/4/2011 
7.00 π.κ. – 
17.00κ.κ 

 

ΛΑΗ 

  

3.2 

πνζηΪξημε  
 

1 άηνκν (event manager) ην 
νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 
νκαιή πξνεηνηκαζία ηεο 
εκεξίδαο αιιά θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζα 
είλαη ππεχζπλν γα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα 
ειέγμεη ην catering, θηι… 
 
 

1 άηνκν Θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο ηεο 
νξγάλσζεο ηνπ 
ζπλεδξίνπ (φισλ 
ησλ παξαπάλσ) 
θαζψο θαη ηελ ίδηα 
ηελ εκέξα ηνπ 
πλεδξίνπ. 

 

ΛΑΗ 

  

3.3 Κηα (1) ζειΫδα ζπλΩληεπμεο ζην 
πεξηνδηθΪ Netweek γηα ηελ πξνβνιΪ 

πλέληεπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ 
ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ φπνπ ζα 

1 ε ζπκθσλεκέλν 
ρξφλν θαη αλάινγα 

ΛΑΗ 
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ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ηνπ ζπλεδξΫνπ 
 

παξνπζηάδεη ην εξεπλεηηθφ 
πξφγξακκα θαη ζα δίλεη 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηεμαγσγή 
θαη ην πξφγξακκα ηεο εκεξίδαο 

κε ηε 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

Πεξηνδηθνχ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ/ 
ΔΗΓΝΠ 
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ΠΛΝΙΝ 

(ΣωξΫο ΦΞΑ) 

ΦΞΑ 

 
ΠΛΝΙΝ (Κε ΦΞΑ) 

1 Services     

1.1 πεξεζΫεο Catering (γηα 
100 Ψηνκα):  
 

    

1.1.1 Θαθέο θαισζνξίζκαηνο γηα 100 
άηνκα  

1    

1.1.2 Γηάιεηκκα θαθέ γηα 100 άηνκα 1    

1.1.3 coffee refill γηα 100 άηνκα 1    

1.1.4 Γεχκα γηα 100 άηνκα 1    

1.1.5 Πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο  2 
άηνκα 

   

1.2 ΓξακκαηεηαθΪ πνζηΪξημε 
 
 

1 
άηνκν 

   

1.3 ΓηεξκελεΫο  
 

2 
άηνκα 

   

2 Promotion: Publicity 
Material 

    

2.1 Roll-up banner κε ην κεραληζκφ 
ζηήξημεο 

3 
   

2.2 Γξαθηζηηθή Δπεμεξγαζία θαη 
Δθηχπσζε Αθηζψλ 

20ηεκ. 
   

2.3 Δθηχπσζε πνπ ζα 
πξνζαξκνζηεί κπξνζηά απφ ην 

podium 
1ηεκ. 

   

2.4 Γξαθηζηηθή Δπεμεξγαζία θαη 
Δθηχπσζε Γίπηπρνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ πλεδξίνπ 

100 
ηεκ. 

   

2.5 Γξαθηζηηθή Δπεμεξγαζία θαη 
Δθηχπσζε Απηνθφιιεησλ 

εηηθεηψλ κε ην ινγφηππν ηνπ 
Παλ. Αηγαίνπ θαη ησλ θνξέσλ 
δηνξγάλσζεο ηνπ πλεδξίνπ 

100ηεκ. 

   

2.6 Φάθεινο πλεδξίνπ κε ζήθε 
ππνδνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

100ηεκ. 
   

2.7 ηπιφ  100ηεκ.    

2.8 
Κπινθ εκεηψζεσλ  

100ηεκ. 
 

   

3 Promotion: External Events     
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ΠΛΝΙΝ 

(ΣωξΫο ΦΞΑ) 

ΦΞΑ 

 
ΠΛΝΙΝ (Κε ΦΞΑ) 

3.1 ΔλνηθΫαζε ΝπηηθναθνπζηηθΨ 
κΩζα δηεξκελεΫαο 
 

100 ηεκ    

3.2 πνζηΪξημε  
 

1 
άηνκν 

   

3.3 Κηα (1) ζειΫδα ζπλΩληεπμεο 
ζην πεξηνδηθΪ Netweek γηα 
ηελ πξνβνιΪ ηνπ ζπλεδξΫνπ 

 

1    

 ΠΛΝΙΝ    
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΝ 
ΠΛΔΓΟΗΝ GREEN DEVELOPMENT & COMBINED FREIGHT TRANSPORT: TRENDS AND 

SUPPORTIVE ACTIONS FOR GREECE & E.U 
 

ηε Κπηηιήλε, ζήκεξα ….. ……………............, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθελφο κελ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πνπ εδξεχεη ζηε Κπηηιήλε (Ιφθνο 
Παλεπηζηεκίνπ – Θηήξην Γηνίθεζεο) κε Α.Φ.Κ.: 090264862, Γ.Ο.Τ. Κπηηιήλεο, θαη λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη, απφ ηελ Πξφεδξφ ηνπ, Αληηπξχηαλη Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, Θαζεγήηξηα 
θα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

......................................................., πνπ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ .............................................. 
θαη εδξεχεη ....................................... κε Α.Φ.Κ.................................., Γ.Ο.Τ ........................., 

ζπκθσλήζεθαλ θαη ακνηβαίσο έγηλαλ απνδεθηά φζα αθνινπζνχλ:  

 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνθήξπμε ηελ δηεμαγσγή πξφρεηξνπ 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ αλάδεημεο αλαδφρνπ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 46/10.02.2011, ζέκα, 14viii) γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ 

Green development & combined freight transport: Trends and supportive actions for 
Greece & E.U. (International Intermodal Freight Transport Open Conference) ζην πιαίζην 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», ηνπ πξνγξάκκαηνο 
εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG MED κε αξηζκφ ζπκβνιαίνπ «1G-MED-08-495» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαηά 75% θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηά 

25%, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 1ε Απξηιίνπ 2011 9:00 π.κ. κε 17:00 κ.κ. ζην 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε, 10191, Παπάγνπ, Αζήλα), 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ελλέα ρηιηάδσλ επξψ (9.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο 
Φ.Π.Α. 

 

Ο πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο κε αξηζκ. πξση.: ΔΙΔ_2011_0415/10.02.2011 δηεμήρζε θαλνληθά 

ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ. ζην Δξγαζηήξην πζηεκάησλ 

ρεδηαζκνχ, Παξαγσγήο θαη Ιεηηνπξγηψλ (πΠαΙ) ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο 
(Θνπληνπξηψηνπ 41, Ηζφγεην) Υίνο. 

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

 

α/α  Δπσλπκία Αξ. Πξση. Ζκεξνκελία 

Παξαιαβήο 

Πξνζθνξά αξ. 1.       

Πξνζθνξά αξ. 2.     

Πξνζθνξά αξ. 3.       

 

Κε απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (πλεδξίαζε ΥΥ/ΥΥ.ΥΥ.2011, 

ζέκα ΥΥ.ΥΥ), ην έξγν θαηαθπξψζεθε ζηνλ αλάδνρν κε ηελ επσλπκία 
…………………………………………………….., έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

…………………………………………………………………. (…………………€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ παξνχζα 

«Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο», αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα 
θαιείηαη ζηελ παξνχζα «αλάδνρνο», ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ Green development & 

combined freight transport: Trends and supportive actions for Greece & E.U. 

(International Intermodal Freight Transport Open Conference) ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», ηνπ πξνγξάκκαηνο εδαθηθήο 
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ζπλεξγαζίαο INTERREG MED κε αξηζκφ ζπκβνιαίνπ «1G-MED-08-495» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαηά 75% θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηά 25%, 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 1ε Απξηιίνπ 2011 9:00 π.κ. κε 17:00 κ.κ. ζην Τπνπξγείν 
Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε, 10191, Παπάγνπ, Αζήλα), φπσο 

αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1 θαη απηφο ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο πην θάησ 

φξνπο : 

 

ΑΟΘΟΝ 1 : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ Green development & 

combined freight transport: Trends and supportive actions for Greece & E.U. 
(International Intermodal Freight Transport Open Conference) ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», ηνπ πξνγξάκκαηνο εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο INTERREG MED κε αξηζκφ ζπκβνιαίνπ «1G-MED-08-495» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαηά 75% θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηά 25%, 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 1ε Απξηιίνπ 2011 9:00 π.κ. κε 17:00 κ.κ. ζην Τπνπξγείν 
Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε, 10191, Παπάγνπ, Αζήλα) θαη 

πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά, ζχκθσλα : α) κε ηελ πην θάησ πεξηγξαθή ηνπ ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1.1. 

θαη β) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη πνπ απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο : 

 

1.1. ΞΗΛΑΘΑΠ 
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ΠΛΝΙΝ (Κε 
ΦΞΑ) 

1 Services       

1.1 πεξεζΫεο Catering 
(γηα 100 Ψηνκα):  
 

      

1.1.1 Θαθέο 
θαισζνξίζκαηνο γηα 
100 άηνκα  

 1     

1.1.2 Γηάιεηκκα θαθέ γηα 
100 άηνκα 

 1     

1.1.3 coffee refill γηα 100 
άηνκα 

 1     

1.1.4 Γεχκα γηα 100 άηνκα  1     

1.1.5 Πξνζσπηθφ 
εμππεξέηεζεο  

 2 άηνκα     

1.2 ΓξακκαηεηαθΪ 

πνζηΪξημε 

 1 άηνκν     

1.3 ΓηεξκελεΫο   2 άηνκα     

2 Promotion: 
Publicity Material 

      

2.1 Roll-up banner κε ην 
κεραληζκφ ζηήξημεο 

 
3 

    

2.2 Γξαθηζηηθή 
Δπεμεξγαζία θαη 

Δθηχπσζε Αθηζψλ 

 
20ηεκ. 

    

2.3 Δθηχπσζε πνπ ζα 
πξνζαξκνζηεί 

 
1ηεκ. 
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ΠΛΝΙΝ (Κε 
ΦΞΑ) 

κπξνζηά απφ ην 
podium 

2.4 Γξαθηζηηθή 
Δπεμεξγαζία θαη 

Δθηχπσζε Γίπηπρνπ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ 

πλεδξίνπ 

 

100 ηεκ. 

    

2.5 Γξαθηζηηθή 
Δπεμεξγαζία θαη 

Δθηχπσζε 
Απηνθφιιεησλ 

εηηθεηψλ κε ην 
ινγφηππν ηνπ Παλ. 

Αηγαίνπ θαη ησλ 
θνξέσλ δηνξγάλσζεο 

ηνπ πλεδξίνπ 

 

100ηεκ. 

    

2.6 Φάθεινο πλεδξίνπ 
κε ζήθε ππνδνρήο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 
100ηεκ. 

    

2.7 ηπιφ   100ηεκ.     

2.8 
Κπινθ εκεηψζεσλ  

 100ηεκ. 
 

    

3 Promotion: 
External Events 

      

3.1 ΔλνηθΫαζε 
ΝπηηθναθνπζηηθΨ 

κΩζα δηεξκελεΫαο 

 100 ηεκ     

3.2 πνζηΪξημε   1 άηνκν     

3.3 Κηα (1) ζειΫδα 
ζπλΩληεπμεο ζην 
πεξηνδηθΪ Netweek 
γηα ηελ πξνβνιΪ 
ηνπ ζπλεδξΫνπ 

 1     

 ΠΛΝΙΝ    

 

Ο αλάδνρνο θαιείηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ επηζπλαπηφκελε 

πξνζθνξά ηνπ. Ο αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ην έξγν θαη ην έξγν ζα αληαπνθξίλεηαη απνιχησο ζην 
αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 2 : ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΡΗΚΖΚΑ 

Ζ ηηκή πινπνίεζεο δηνξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ .......................... πνζφ ησλ 

........................ επξψ θαη ................. ιεπηψλ (.........................€) πξν Φ.Π.Α., ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ ............................... επξψ θαη .............................. ιεπηψλ (...................€) θαη ζα 

θαηαβιεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ .................................................... επξψ θαη ..................... ιεπηψλ 

(..................€). ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα, θξαηήζεηο, ηέιε θ.ι.π. 

Ζ δαπάλε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ (International Intermodal Freight Transport Open 

Conference) Green development & combined freight transport: Trends and supportive 

actions for Greece & E.U. ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «TRANSit: Mediterranean 
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ΠειΫδα 40 από 43 

Intermodal Transit», ηνπ πξνγξάκκαηνο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG MED κε αξηζκφ 
ζπκβνιαίνπ «1G-MED-08-495» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαηά 75% θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηά 25%, ζα θαιπθζεί απφ ηηο παξαθάησ 
επηιέμηκεο θαηεγνξίεο: 

- Services (πξνυπνινγηζκφο θαηεγνξίαο 6.000,00€)  

- Promotion: Publicity Material (πξνυπνινγηζκφο θαηεγνξίαο 1.000,00€) 
- Promotion: External Events (πξνυπνινγηζκφο θαηεγνξίαο 2.000,00€) 

 

ΑΟΘΟΝ 3 : ΣΟΝΛΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ζήκεξα θαη νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν ηελ 30ε Απξηιίνπ 
2011. 

 

ΑΟΘΟΝ 4 : ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΔΘΡΔΙΔΠΖ  
Ωο ηφπνο παξάδνζεο νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε, 10191, Παπάγνπ, Αζήλα. 

Σν ζχλνιν ησλ αηηνχκελσλ ππεξεζηψλ, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κε 

αξηζκ. Πξση. ΔΙΔ_2011_0415/10.02.2011 δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ην αξγφηεξν σο ηελ 

1ε Απξηιίνπ 2011 απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο θαη φπσο απνηππψλεηαη ζηελ κε 
αξηζκ. Πξση. ΔΙΔ_2011_ΥΥ/ΥΥ.ΥΥ.2011 πξνζθνξά. 

Ζ εθηέιεζε ζα γίλεη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαη ε βεβαίσζε εθηέιεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη επίζεο λα παξαδίδεη ζηελ ΔΠΠΔ φηη ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, 
ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 : ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ 

ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ν αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην 
επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) ή θαη 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  
β) ν αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

γ) Ο 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 απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, θαηαγγειίαο. Θαη’ εμαίξεζε, ην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη, θαη’ ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο, γηα φζεο 
απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη’ απηφλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο 

ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο 
ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 

γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε 
πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πξνο ηνλ αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ. 
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ΠειΫδα 41 από 43 

Σν Παλεπηζηήκην 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. 

 

ΑΟΘΟΝ 6 : ΘΟΥΠΔΗΠ - ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά 

παξαθάησ : 
 

6.1. Θπξώζεηο κε ηΪξεζεο ρξνλνδηαγξΨκκαηνο 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ έσο ηελ 1ε  Απξηιίνπ 2011. Αλ παξέιζεη 
ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ, γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζηνλ αλάδνρν, ηφηε 

ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 3% 
επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ηνπ νπνίνπ θαζπζηεξεί ε εθηέιεζε θαη κέρξη 10% επί ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απηνχ. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ην Παλεπηζηήκην 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, κε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο έξγνπ (ΔΠΠΔ) 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 

ηνπ έξγνπ ή λα αθαηξέζεη ηελ εληνιή απφ ηνλ αλάδνρν, αλαζέηνληαο ηελ ζηνλ επφκελν ππνςήθην 

αλάδνρν.  

Δπίζεο ζε πεξίπησζε κε παξνρήο κέξνπο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

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

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

Σν Παλεπηζηήκην 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 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 : ΔΜΑΗΟΔΠΖ ΔΞΗΒΝΙΖΠ ΘΟΥΠΔΥΛ - ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  
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.  

 
 

ΑΟΘΟΝ 8 : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
ζπλεδξίνπ θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ηδίνπ θαη 

αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα θάησζη 
δηθαηνινγεηηθά : 

Α.  Βεβαίσζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο έξγνπ 

(ΔΠΠΔ). 

Β. Σηκνιφγην ή ΑΠΤ ηνπ αλαδφρνπ ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ο.Τ.  

Σνλ αλάδνρν δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Λ. 
2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, 

επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  
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ΑΟΘΟΝ 9 : ΔΘΣΥΟΖΠΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ 
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο νχηε δηθαηνχηαη λα 

εθρσξήζεη ζε νηνλδήπνηε ηξίην ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

 

ΑΟΘΟΝ 10 : ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ 
Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη έλαληη ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα θάζε 

πξνζβνιή δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή επξεζηηερλίαο ηξίηνπ γηα ηελ αλάζεζε ή νπνηνδήπνηε 
κέξνο ηνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε.   

Σν πιήξεο θαη απνθιεηζηηθφ πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα επί ηνπ έξγνπ πνπ ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζε 
ειεθηξνληθή/ έληππε κνξθή ζε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κεηαβηβάδνληαη επ’ αφξηζηνλ ζην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα πιήξε θαη απφιπηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε 

απφ απηφλ. 

Όιε ε εξγαζία θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη 

απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε 
ηδηνθηεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Ο αλάδνρνο κφιηο νινθιεξψζεη 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη 
ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Θαηά ηα 
ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

 

ΑΟΘΟΝ 11 : ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ  
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη εθφζνλ πξνζθιεζεί 
ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην έξγν (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία.  

 
ΑΟΘΟΝ 12 : ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, 
ν αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ 

ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη 
θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ 

αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 
δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηνπ θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηνπο ζην κέιινλ. 
 

Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, νχηε λα 
ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη δελ δεζκεχεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηνπ ζπλαίλεζε. 

 

ΑΟΘΟΝ 13 : ΑΠΦΑΙΔΗΑ 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη εηδηθή κέξηκλα θαη λα δξνκνινγήζεη ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ, κέζσλ θαη ππνδνκψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ πξνο επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ε 

νπνία επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 
ΑΟΘΟΝ 14 : ΆΙΙΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Ο 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 
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ζχκβαζεο. ε 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 (πξνθήξπμε, 

πξνζθνξέο, θ.ι.π.). 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία ησλ Δηδηθψλ Ινγαξηαζκψλ Δξεπλψλ ησλ Α.Δ.Η.  

 
Σέινο, ε παξνχζα ζχκβαζε, αθνχ ζπληάρζεθε ζε δχν (2) αληίγξαθα θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη 

βεβαηψζεθε, κνλνγξάθεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο σο έπεηαη. 

 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

Γηα ην 

ΞαλεπηζηΪκην ΑηγαΫνπ – Δηδηθόο 
Ινγαξηαζκόο Έξεπλαο 

Γηα ηελ εηαηξεία  

 

  

  

  

Θαζεγήηξηα 

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνχ 
ρεδηαζκνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Πξφεδξνο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 

 

 

 

 


