
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 

ειίδα 1 από 32 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Αξηζκ. Πξση. : ΔΛΔ_2011_1871 

Μπηηιήλε, 9 Μαΐνπ 2011 

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ),  

Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 

 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί φηη, ζην πιαίζην ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη 

Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ δηα ηεο Σξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1487), ηελ 1ε  
Ινπλίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 09:00 π.κ., ζα δηεμάγεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ αλάδεημεο αλαδφρνπ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή (α) κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ εζσηεξηθνχ θαη 
εμσηεξηθνχ), θαη (β) δηακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε Πηνθρφικε 

Πνπεδίαο απφ ηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 2011 (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο Νξγάλνπ ηεο 
Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 51/11.04.2011, ζέκα 13.i), ζηα γξαθεία ηνπ 

Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ (θηήξην Ιπκπέξε) ζην 
Θαξιφβαζη Πάκνπ. 
. 
Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο : 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ξξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο αλάδεημεο αλαδφρνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά 

ρακειφηεξε ηηκή (α) κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη (β) 
δηακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε Πηνθρφικε Πνπεδίαο απφ ηηο 3 έσο 

θαη 8 Νθησβξίνπ 2011, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα θαη απνηεινχκελα 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ 
(40.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Ρα αλαθεξφκελα ζηα επηζπλαπηφκελα θαη απνηεινχκελα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα 

ππνγξαθεί ζχκβαζε. Ζ δηάξθεηά ηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα 

ζηηο 9 Μαΐνπ 2011.  

Ρν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζηελ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (http://www.ru.aegean.gr), ζηηο 9 Μαΐνπ 2011.  

http://www.ru.aegean.gr/
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To ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα ελεκέξσζε ζηα Δπηκειεηήξηα (Δ.Β.Δ.Α., Δπηκειεηήξην 

Πάκνπ), ζηηο 9  Μαΐνπ 2011. 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΤΥΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αληίηππα ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο, Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, ζηε Κπηηιήλε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο απφ ηηο αξκφδηεο ππαιιήινπο θα Θνληνχ Αιεμάλδξα, ηει. : 22510-36700, email: 

alkon@aegean.gr, θαη θα Θαβαθιή Εαραξψ, ηει. : 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax 
: 22510-36709. Ζ δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ 

θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ θ. Γεψξγην Θνιηψλε, ηει. : 22730-82264, fax : 22730-82009, 
email: gkolionis@aegean.gr.)  
 

 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη ηελ 24ε Μαΐνπ 2011, 
εκέξα Σξίηε θαη ψξα 15:00.  

ΑΡΘΡΟ 7 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Ο πξόρεηξνο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : 

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

απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 679/22.8.1996, πνπ εθδφζεθε 
θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2233/1994, 

2. Ρελ Θ.Α./679/22.08.1996, Φ.Δ.Θ.  Β΄ Αξ. θχιινπ 826/10.09.1996,  

3. Ρηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

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

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

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ). 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

9.1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ππνςήθηνη νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

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

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 

 αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη  

 δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο 

 δειψλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο: 

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

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

mailto:alkon@aegean.gr
mailto:zkavakli@aegean.gr
mailto:gkolionis@aegean.gr
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εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο.  

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

πηψρεπζεο. 

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

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

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

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

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

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

2. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο       

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

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

εθπξνζψπεζήο ηνπ. 

4. Γπλαηφηεηα έθδνζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, απεπζείαο 
απφ ηνλ ππνςήθην (πξνζθφκηζε άδεηαο Η.Α.Ρ.Α.) 

5. Άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ Δ.Ν.Ρ. 

6. Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή. 

7. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη : 

 Νη ηαρνγξάθνη ησλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ είλαη ελ ιεηηνπξγία. 

 Θα ηεξνχληαη ηα φξηα ηαρχηεηαο. 

 

9.2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ KATAΚΤΡΧΗ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε νθείιεη λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 

2672/1998 (ΦΔΘ Α΄290), ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 
νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν: 

1. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο. 

2. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο άλσ αλαθνίλσζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

3. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 
κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ αλαθνίλσζεο.  
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Κε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

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

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

2. Λα έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμεο θαη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα 
θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 
ζθξαγηζκέλεο έγγξαθεο πξνζθνξέο έσο ηελ 31ε Μαΐνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 15:00 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θηήξην Ιπκπέξε, ζην Θαξιφβαζη Πάκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

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

πξνζθνξά. 

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

νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε, κέρξη ηελ 31ε  Μαΐνπ 2011,   εκέξα Σξίηε 
θαη ψξα 15:00  θαη ζα έρνπλ ηελ θάησζη κνξθή :  

ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ , ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΧΝ  

Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ ΔΙΙΣΗΡΙΧΝ) ΚΑΙ Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 7 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ :  EΛE_2011_1871/09.05.2011 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΚΣΗΡΙΟ ΛΤΜΠΔΡΗ, ΚΑΡΛΟΒΑΙ, Σ.Κ. 83200, ΑΜΟ 
AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 1ε Ινπλίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 09:00 π.κ. 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίηππα. Ρν έλα 

αληίηππν θέξεη ηελ έλδεημε «ΞΟΩΡΝΡΞΝ» θη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ 
αληηηχπσλ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 
ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θαη ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζψζεηο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα 
πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. 
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Πην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο. Ρξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 
επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δε 

ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

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

ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα 
αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 9.1 ηεο παξνχζαο. 

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

εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία 
ηεο πξνζθνξάο. 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ 
εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλππνςήθηνπο 
ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηόηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα 
ζεκεηώλεη επ’ απηώλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». 
ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δύλαηαη λα ιακβάλνπλ γλώζε απηώλ ησλ 
πιεξνθνξηώλ νη ζπλππνςήθηνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνύ 
ραξαθηήξα αθνξά κόλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθά 
ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ππνςεθίνπ. 

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

ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ξξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ ππνγεγξακκέλα ηνπο 

ππνθαθέινπο θαη φια ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

12.1.  Σξόπνο ππνβνιήο ηερληθήο πξνζθνξάο 

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

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

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

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ 

απνζεθεπηηθφ κέζν κε εθείλνπο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην 

έγγξαθν αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΞΟΩΡΝΡΞΝ». 

12.2.  Σξόπνο ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Θάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο, νη νπνίνη ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο 

παξνχζαο. Πηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. Ξξντφληα ή 
ππεξεζίεο γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θφζηνο, ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε. Πε 

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

ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο κεηά απφ πηζαλέο εθπηψζεηο. 

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

Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, 
ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ δίλεη ην επλντθφηεξν γηα ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο  απνηέιεζκα. 

Νη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα παξαδψζνπλ ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θαη ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη 

κέζα ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ 
κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε καγλεηηθφ κέζν κε εθείλνπο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΞΟΩΡΝΡΞΝ». 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ην ρξφλν πνπ ζα απνδερζνχλ λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ σο άλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα απεπζχλεη γξαπηψο εξψηεκα πξνο ηνπο ππνςεθίνπο, ην αξγφηεξν δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εάλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα 
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο 

(3) εκέξεο. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, δεζκεχεη, φκσο, ηνλ ππνςήθην κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε 

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

απηψλ. 

Ζ πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη φκσο ζαθψο, 
ηφζν ζηελ Ρερληθή φζν θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί 

πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΣΙΜΔ 

Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα δνζνχλ ππνρξεσηηθά ζε ΔΟΩ. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη 
θαη δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο 

θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ ηνπ έξγνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

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

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ 
ηνπο ππνςεθίνπο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 
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ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ 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.  

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

ηάδην 1: Απνζθξάγηζε εληαίνπ Κπξίσο Φαθέινπ θαη ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ 

πκκεηνρήο θαη έιεγρνο απηώλ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

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

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

δηαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 

Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ην 1ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε θπξίσλ θαθέισλ θαη 
θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο) απνξξηθζεί θάπνηνο απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηφηε ε 

Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη αλάινγα ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ 2νπ ζηαδίνπ (απνζθξάγηζε/έιεγρνο/αμηνιφγεζε 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ) πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ 

Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζε κέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί. Πε 
πεξίπησζε πνπ φινη νη ππνςήθηνη θξίλνληαη απνδεθηνί θαηά ην 1ν ζηάδην ηφηε ε Δπηηξνπή 

δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηελ ίδηα κέξα ζην 2ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο.   

ηάδην 2: Απνζθξάγηζε θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο θαη έιεγρνο / αμηνιόγεζε ησλ 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, θαη εθφζνλ δελ έρεη απνξξηθζεί θαλείο απφ 

ηνπο ππνςήθηνπο, ηελ ίδηα κέξα, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

απνζθξαγίδεη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηνπο επηκέξνπο θαθέινπο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο απηψλ, κε 
ηελ ζεηξά αξηζκήζεσο ηνπο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο δείμεη φηη δελ παξαβηάζηεθε ε απνζθξάγηζή 

ηνπο θαη κνλνγξάθεη θαηά θχιιν ηα πεξηερφκελά ηνπο. Πηελ ζπλέρεηα, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην 
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

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

απηνχο ν αχμνληαο αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ θαη κνλνγξάθνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 
απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 
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Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ θαη ηνπ Γξαθείνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο / 

Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλέξρεηαη ζε ζπλερφκελεο 

θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ : 

 Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

 Ρηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ηειηθά απνδεθηέο. 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ 

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

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

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

 Δίλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

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

πξνδηαγξαθέο ή δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ απαξάβαηνη φξνη 

ή ζαλ απαηηήζεηο επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

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

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

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πε θακία 

πεξίπησζε νη ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή λα θαηαζέζνπλ 
αληηπξνζθνξά. Ρξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά 

είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, θαη εθφζνλ απνξξηθζεί θάπνηνο απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο, ηφηε ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη αλάινγα ζην 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ 2νπ ζηαδίνπ 

(απνζθξάγηζε/έιεγρνο/αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζε 
εκέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί. Πε πεξίπησζε πνπ φινη νη ππνςήθηνη θξίλνληαη απνδεθηνί θαηά 

ην 2ν ζηάδην ηφηε ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηελ ίδηα κέξα ζην 3ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 
(Aπφθαζε Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 192/19.07.2006, ζέκα 8.B.v). 

 

ηάδην 3 : Απνζθξάγηζε επηκέξνπο θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη έιεγρνο / 
αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ – ηειηθή αμηνιόγεζε / θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, θαη εθφζνλ δελ έρεη απνξξηθζεί θαλείο απφ 
ηνπο ππνςήθηνπο, ηελ ίδηα κέξα, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

απνζθξαγίδεη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηνπο επηκέξνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Ρν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ νξίδεη ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

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

εξγάζηκεο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο, κφλν ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχληαμεο πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη απφθαζε  ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  
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Ζ απνζθξάγηζε ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν 

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

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ππνςήθηνη ζε απηφ 
ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

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

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

Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Ζ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 

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

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. 

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ θάζε αλαδφρνπ ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. 

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

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

ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαζψο θαη ηελ πξφηαζε ηεο, γηα ηνλ 
ππνςήθην ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Ρν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ θνηλνπνηεί ηα 
απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην παξφλ ζηάδην. Πε 

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

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

17.1.  Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ 

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

νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  

Ρν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ νξίδεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο 

ππνςεθίνπο πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο 

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

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

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

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ππνςήθηνη πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζε 
απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα δηαβηβάζεη ζην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & 
Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ ην πξαθηηθφ ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

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

αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

17.2.  Καηαθύξσζε 

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

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

ηνπο ππνςεθίνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 
θαηάζεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε 

έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

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

απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο πξνζθνξέο. Δπίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξε 
ηελ δηαπξαγκάηεπζε, ή λα ηελ αλαβάιεη, είηε, ηέινο, λα ππαλαρσξεί απ’ απηήλ, κφλνλ εθφζνλ 

ππάξρνπλ εμαηξεηηθά ζνβαξνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ πιήξσο ηηο ελέξγεηεο απηέο.   

17.3.  Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο – Αλάζεζεο – Τπνγξαθή ύκβαζεο 

Πηνλ ππνςήθην, ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ε 

νπνία πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία  : 

 Ξεξηγξαθή έξγνπ 

 Ρελ ηηκή 

 Ρνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ  

 Ρε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Ρελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

Ν ππνςήθηνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε 

δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
Ν ππνςήθηνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα 

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

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Ρνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο 

πινπνίεζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 
Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ 

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

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

ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ αλάδνρν.  

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

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

απηά ζα ιεθζνχλ ππφςε. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 
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Ρξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηε ζχλαςή ηεο, εθηφο 

εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Νπνηαδήπνηε, ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν 
εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε 
ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Νη πξνζθπγέο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 
118/Α/10.07.2007).  

 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΔΓΓΤΗΔΙ  

19.1  Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 
2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. 

Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. 

Κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ, πξνο ηνλ 
νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε 

απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 
Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ 

φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο. 
 
19.1.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα πξνζθνκίζεη Γξακκάηην Ξαξαθαηαζήθεο ηνπ Ρακείνπ 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, ζχκθσλε κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙV.1 ηεο παξνχζαο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, πιένλ Φ.Ξ.Α.,  σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη θαη ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εθδξνκήο  ζα ιήγεη  δε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
 

19.1.2 Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο 

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο επηιέμεη λα ηνπ θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή, έσο ηνπ πνζνχ ησλ 

πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000,00€) κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη 

εγγχεζε πξνθαηαβνιήο, ηζφπνζεο αμίαο. Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο είλαη έληνθε, επηβαξπκέλε κε 
ην χςνο επηηνθίνπ, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Λ. 2362/1985. Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  ζα είλαη  
ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙV.2. Ζ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο  

ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη θαη ηελ εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη, θαη’ επηινγή ηνπ θάζε  αλαδφρνπ, κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 
1. Κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, δειαδή κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο θαη 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 
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ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο.  
2. Κε ηελ ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηνπ πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επξψ 

(5.000,00€), έλαληη ηζφπνζεο εγγχεζεο, θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ κεηά ηελ 
νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ρν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ 

ρνξεγείηαη θαη ν ηφθνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. 

 
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007): 
Α.  Βεβαίσζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ   

Β. Ρηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ.  

Ρνλ αλάδνρν δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ  πνπ 
επηβάιιεηαη επί ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Ξ.Α.) δαπάλεο (άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/94). Ρξαπεδηθά ηέιε ή 

άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ρα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα δελ βαξχλεη θακία 
θξάηεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Ν θαλάδνρνο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Ξαξαξηεκάησλ Η &  ΗΗ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22  :  ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

22.1 Παξάδνζε - Παξαιαβή 

Ρα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζα εθδνζνχλ ειεθηξνληθά θαη ζα πξνσζεζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ 

ηνλ αλάδνρν. Ζ πξνψζεζε ζα γίλεη ηαπηφρξνλα θαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ 
Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε : gkolionis@aegean.gr 

 
Ζ παξάδνζε ησλ δσκαηίσλ απφ ηνλ αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 3 Νθησβξίνπ 

2011 θαη απφ ψξα 12:00 ελψ ε επηζηξνθή ησλ δσκαηίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Πάββαην 8 
Νθησβξίνπ 2011 θαη κέρξη ηηο 12:00.  

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ην έξγν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαηά 
ηνλ ζπκθσλεζέληα ρξφλν ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα φζα ζα 

αλαγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, πνπ ζα ππνγξαθεί, εηδάιισο ε ζχκβαζε ιχεηαη απφ ην 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ππέξ ηνπ νπνίνπ θαηαπίπηεη/νπλ ε/νη 

θαηαηεζεηκέλε/εο εγγχεζε/εγγπήζεηο.  

 
Ζ παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, πνπ ζπγθξνηείηαη 

κε απνθάζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ε νπνία ζπληάζζεη 
βεβαίσζε εξγαζηψλ, ε νπνία ππνγξάθεηαη εηο δηπινχλ θαη εθ ησλ νπνίσλ ην έλα παξαιακβάλεη ν 

αλάδνρνο ελψ ην δεχηεξν παξαδίδεηαη ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο. 

 

Ζ κέζσ βεβαίσζεο εξγαζηψλ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ή γηα 

πάζεο θχζεσο ειαηηψκαηα απηψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 :  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 

ειίδα 13 από 32 

 

Ζ Ξαξαθνινχζεζε θαη Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε ζηάδηα (αλά ππεξεζία) απφ ηελ ηξηκειή 

επηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΙ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο 

αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), 
ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί 

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

24.1. Κπξώζεηο κε ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ην έξγν, πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ακέζσο 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ησλ  Ξαξαξηεκάησλ  Η θαη  ΗΗ 

θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ. Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

(α)     Ζ ξήηξα θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, νξίδεηαη ζε 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο 

ηνπ έξγνπ.  

(β)     Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξεηξψλ θαζπζηέξεζεο, ε κέζε αμία ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη αθνχ 
δηαηξεζεί ε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή ακνηβή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο  νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) θαη νη 

πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 
(γ)     Νη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο  θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε 

ππέξβαζεο ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ (ηκεκαηηθψλ θαη νξηζηηθήο) ζα επηβάιινληαη κε 

απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ 

θάζε αλαδφρνπ. 

 
Δθφζνλ ν αλάδνρνο  έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ηα πξνβιεπφκελα αλσηέξσ πξφζηηκα, 

θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ 
ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο  κέρξη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 

ηνπ έξγνπ, κε ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 
 

Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη νη ηφθνη επί ηεο πξνθαηαβνιήο αλ δελ είλαη δπλαηή ε παξαθξάηεζε 

απφ ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γίλνληαη κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ή θαη ηεο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο. 

 
Πε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ ηα σο άλσ πξφζηηκα θαη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια 

ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 
Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί 

λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Ξ.Γ. 
118/2007, ΦΔΘ 150/Α/10.07.2007), ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο  

έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 
«Θήξπμε Ξξνκεζεπηή Έθπησηνπ» ηνπ αλσηέξσ Θαλνληζκνχ. 

 

Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ην 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, κε πξφηαζε ηνπ Ρκήκαηνο 

Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, λα 
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πξνρσξήζεη ζε εθηέιεζε ηνπ θαηαθπξσζέληνο έξγνπ, εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα γηα ηελ πεξίπησζε απηή απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη λα ζπκθεθίδεη θάζε αίηεζε 

ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε θάζε πνζφλ πνπ νθείιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

είηε απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε είηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε ή ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνλ 
αλάδνρν. 

 

24.2.  Έθπησζε αλαδόρνπ 

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

θαη εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 : ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

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

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

δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

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

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

Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα Γηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, 
ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ 

επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά 
Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 : ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

26.1  Δθρώξεζε ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκάησλ  

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

Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

26.2.    Αλσηέξα βία  

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

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

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Δπηζπλάπηνληαη :  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΣΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑΜΟΝΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (6 επηκέξνπο πίλαθεο) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

 

Καζεγήηξηα 

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνύινπ 

Αληηπξύηαληο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Πξόεδξνο Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Έξεπλαο 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 

ειίδα 17 από 32 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧ) 

Αλαιπηηθφηεξα:                                                                            

Α) Ππλνιηθφο αξηζκφο κεηαθηλνχκελσλ : ηξηάληα ηξία (33) άηνκα, εμ΄απηψλ ηξηάληα (30) άηνκα 

θνηηεηέο θαη ηξεηο (3) ζπλνδνί. Ρα νλνκαηεπψλπκα ησλ κεηαθηλνχκελσλ αηφκσλ ζα δνζνχλ 

ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Β) Αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο κεη΄ επηζηξνθήο ζε ηνπξηζηηθή αξηζκεκέλε ζέζε απφ Πάκν – 

Αζήλα – Πάκν  κε απεπζείαο πηήζεηο. 

Ζκέξα αλαρψξεζεο απφ αεξνδξφκην Πάκνπ κε πξννξηζκφ ην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο : 

Γεπηέξα 3 Νθησβξίνπ 2011. 

Ζκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο κε πξννξηζκφ ηελ Πάκν : 

Πάββαην 8 Νθησβξίνπ 2011. 

 

Γ) Αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο  κεη΄ επηζηξνθήο ζε ηνπξηζηηθή αξηζκεκέλε ζέζε απφ αεξνδξφκην 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο - θαλέλαο ή έλαο  ελδηάκεζνο ζηαζκφο ζε  Γεξκαλία ή Γαιιία ή Γαλία ή 
Νιιαλδία -  Πηνθρφικε (Αεξνδξφκην Arlanda)  - θαλέλαο ή έλαο  ελδηάκεζνο ζηαζκφο ζε  

Γεξκαλία ή Γαιιία ή Γαλία ή Νιιαλδία -  αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο.  

Ζκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο κε ηειηθφ πξννξηζκφ Πηνθρφικε 
(Αεξνδξφκην Arlanda) : Γεπηέξα 3 Νθησβξίνπ 2011. 

Ζκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ Πηνθρφικε (Αεξνδξφκην Arlanda) κε ηειηθφ πξννξηζκφ ην 
αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο :  Πάββαην 8 Νθησβξίνπ 2011. 

Ππλνιηθή δηάξθεηα ηαμηδηνχ κηθξφηεξε απφ 7,5 ψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλακνλήο ζε 
ηπρφλ ελδηάκεζν ζηαζκφ. 

Σαμηδησηηθή αζθάιηζε θαηά ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθό 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΡΑΙΧΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ 
(ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ) 

Ρνπξηζηηθφ Ιεσθνξείν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε  (35) ζέζεσλ, πνπ λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα είλαη  ζχγρξνλν, λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ (δψλεο 
αζθαιείαο, ππξνζβεζηήξεο, θιηκαηηζκφ), λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα ηνλ θίλδπλν αζηηθήο επζχλεο 

έλαληη ησλ επηβαηψλ θαη ν νδεγφο-ζπλνδεγφο λα έρεη επαγγεικαηηθφ δίπισκα νδήγεζεο 

ιεσθνξείνπ. Δπίζεο  ην φρεκα λα είλαη εθνδηαζκέλν κε δειηίν Ρερληθνχ Διέγρνπ. 
 

Ρα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, 
ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ. 

 
Ζκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ Θαξιφβαζη Πάκνπ  κε πξννξηζκφ ην αεξνδξφκην Πάκνπ : Γεπηέξα 

3 Νθησβξίνπ 2011. Ζ  άθημε ζην αεξνδξφκην ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ 1,5 

ψξα πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα ηεο πηήζεο 
Ζκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ αεξνδξφκην Πάκνπ κε πξννξηζκφ ην Θαξινβαζη Πάκνπ : Πάββαην 

8 Νθησβξίνπ 2011. 

Ο αλάδνρνο επζύλεηαη γηα ηνπο επηβάηεο όηαλ απηνί βξίζθνληαη ζην ηνπξηζηηθό 

ιεσθνξείν, πνηληθά θαη αζηηθά γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκνύο. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.3 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΡΑΙΧΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ 

(ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ) 

Ρνπξηζηηθφ Ιεσθνξείν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε  (35) ζέζεσλ, πνπ λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο. 

 
Ξην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα είλαη  ζχγρξνλν, λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ (δψλεο 

αζθαιείαο, ππξνζβεζηήξεο, θιηκαηηζκφ), λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα ηνλ θίλδπλν αζηηθήο επζχλεο 
έλαληη ησλ επηβαηψλ θαη ν νδεγφο-ζπλνδεγφο λα έρεη επαγγεικαηηθφ δίπισκα νδήγεζεο 

ιεσθνξείνπ. Δπίζεο  ην φρεκα λα είλαη εθνδηαζκέλν κε έληππα (βηβιίν ΔΝΘ ή βηβιίν ASOR). Ρα 
παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα αληίζηνηρα επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα έγγξαθα, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ππνςεθίνπ. 
 

Ζκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ Πηνθρφικε (Αεξνδξφκην Arlanda) κε πξννξηζκφ ην μελνδνρείν : 
Γεπηέξα 3 Νθησβξίνπ 2011. Ζ  άθημε ζην αεξνδξφκην ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα ηεο πηήζεο. 

 
Ζκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ αεξνδξφκην Πάκνπ κε πξννξηζκφ ην Θαξινβαζη Πάκνπ : Πάββαην 

8 Νθησβξίνπ 2011. 

Ο αλάδνρνο επζύλεηαη γηα ηνπο επηβάηεο όηαλ απηνί βξίζθνληαη ζην ηνπξηζηηθό 

ιεσθνξείν, πνηληθά θαη αζηηθά γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκνύο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑΜΟΝΗ 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

                                                                            

Α) Ππλνιηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή : ηξηάληα ηξία (33) άηνκα. Ρα 

νλνκαηεπψλπκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα δνζνχλ ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. 

B) Γηα ηηο εκέξεο  Γεπηέξα 3 Οθησβξίνπ  2011  έσο θαη άββαην 8 Οθησβξίνπ 2011  

Γ) Ξέληε (5) δηαλπθηεξεχζεηο 

Γ) Μελνδνρείν 3 αζηέξσλ θαη άλσ .  Κέγηζηε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο Πηνθρφικεο 0,9 ρηιηφκεξα 

ή κέγηζηε απφζηαζε απφ ηνλ θεληξηθφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηα 0,5 ρηιηφκεηξα. 

Δ) Ξξσηλφ ακεξηθάληθνπ ηχπνπ θαη εκηδηαηξνθή. 

Ε) Ρξία (3) κνλφθιηλα δσκάηηα κε ινπηξφ. 

Ζ) Γίθιηλα ή ηξίθιηλα κε μερσξίζηεο θιίλεο γηα ηα ππφινηπα 30 άηνκα κε ινπηξφ.  

Θ) Γσξεάλ Ξαξνρέο μελνδνρείνπ :  

 WiFi 

 Θιηκαηηζκφο 

 Γσκάηηα γηα κε θαπλίδνληεο 

 Αλειθπζηήξαο 

 Σξεκαηνθηβψηην 

 Σψξνο απνζήθεπζεο απνζθεπψλ 

 Γεθηέο πηζησηηθέο θάξηεο American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners. 

 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ.1 : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ) 
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1 33 
Πάκνο 

(03/10/2011)   

Αθήνα 
(03/10/2011) 

Αθήνα 
(03/10/2011) 

  

  

Πηνθρφικε 
(03/10/2011) 

Πηνθρφικε 
(08/10/2011)     

Αζήλα 
(08/10/2011) 

Αζήλα 
(08/10/2011)   

Πάκνο 
(08/10/2011)   

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

  
  

  

  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ.2 : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ) 

 

A/A 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 
ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Σ
ΙΜ

Η
 Γ

ΙΑ
Γ

Ρ
Ο

Μ
Η


 

Π
Ρ

Ο
 Φ

.Π
.Α

. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.  ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

1 33 03/10/2011 Θαξιφβαζη - Αεξνδξφκην         

2 33 08/10/2011 Αεξνδξφκην - Θαξιφβαζη         

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ       

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ.3 : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ) 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 

ειίδα 21 από 32 

 

 

A/A 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 
ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Σ
ΙΜ

Η
 Γ

ΙΑ
Γ

Ρ
Ο
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Η


 

Π
Ρ
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. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.  ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

1 33 03/10/2011 

Πηνθρφικε (Αεξνδξφκην 
Arlanda) - Μελνδνρείν         

2 33 08/10/2011 

Μελνδνρείν - Πηνθρφικε 

(Αεξνδξφκην Arlanda)         

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ       

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ.4  : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑΜΟΝΗ Δ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΓΧΜΑΣΙΟ 

 

A/A 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 
ΓΙΑΜΟΝΗ 

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ  
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.  ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

1 3 03-08/10/2011 5         

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ       

 

 

 

 

 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 

ειίδα 22 από 32 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ.5  : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑΜΟΝΗ Δ ΓΙΚΛΙΝΟ ή ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΓΧΜΑΣΙΟ  

(ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ππνςήθην ν ηύπνο ηνπ δσκαηίνπ) 

 

A/A 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 
ΓΙΑΜΟΝΗ 

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ  
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.  ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

1  30 03-08/10/2011 5         

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ       

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ.6  : ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

(ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ππνςήθην ε θάζε ππεξεζία, πνπ παξέρεη θαζώο θαη ε ηηκή αλά ζπκκεηέρνληα) 

 

A/A ΤΠΗΡΔΙΑ 

Σ
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.  ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

           

            

       

       

       

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ     



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 

ειίδα 23 από 32 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV.1: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

Νλνκαζία Ρξάπεδαο............................................................................... 

Θαηάζηεκα............................................................................................. 

Ραρ. Γ/λζε…………………………………………………………………………… 

Ρει…………………………………………….……… 

Ζκεξνκελία Δθδνζεο..........                                                   Δπξψ.................................…  

Πξνο 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ & ΑΝΑΘΔΗ /ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΤΜΒΑΔΧΝ  

ΛΟΦΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ, ΚΣΗΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 
811 00, ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ. ……     
 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ.   …………………(θαη νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο 
………………………………………..Γ\λζε……………………………………………………….γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’αξηζκ. ............ ζχκβαζεο αλαδφρνπ ηελ ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή 
(α) κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη (β) δηακνλήο ησλ  

ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε Πηνθρφικε Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 
2011, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΔΙΔ_2011_1871/09.05.2011 Γηαθήξπμή ζαο θαη ην νπνίν 

πνζφλ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Ξ.Α. αμίαο εθ………..…...ΔΟΩ απηήο.  

 
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………… (ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο). 

 
Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

ζ’ εκάο, νπφηε θαζίζηαηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 
 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 
θαη ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ» (ΚΧΓ. 1487) 

ειίδα 24 από 32 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV.2 : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο................................................................................ 

Θαηάζηεκα............................................................................................. 

Ραρ. Γ/λζε : ………………………………………………………………………………………. 

Ρειέθσλν : ……………………………………………………………………………………….. 

 Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......... 

 Δπξψ.................................…  

 

Πξνο 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ & ΑΝΑΘΔΗ /ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΤΜΒΑΔΧΝ  

ΛΟΦΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ, ΚΣΗΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 

811 00, ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  ΑΡ..................ΔΤΡΧ..........…….. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 

........................................... επξψ ππέξ ηεο 
Δηαηξείαο..................................................................................... 

Γ/λζε............................................................................................................... γηα ηελ 
θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο ....................... ηεο ππ’ αξηζκ. ζχκβαζεο ………………………….. 

ζπλνιηθήο αμίαο πξν Φ.Ξ.Α. ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000,00€)  αλάδεημεο αλαδφρνπ (α) 
κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη (β) δηακνλήο ησλ  

ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε Πηνθρφικε Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 

2011. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο έσο ηνπ πνζνχ ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000,00€) θαζ΄ 

φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ 

κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

πεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 
θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.  
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, 
ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V :ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ  

Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ),  
Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  

(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
 

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

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

εθπξνζσπείηαη, απφ ηελ Ξξφεδξφ ηνπ, α) Αληηπξχηαλη Έξεπλαο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, 
Θαζεγήηξηα θα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ, β) ηνλ Θαζεγεηή Πππξίδσλ Θσηζάθε, 

Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ 
Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ δηά ηεο Σξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΡΠΚΔΓΔ» ηνπ 

Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ......................................................., πνπ 
λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ .............................................. θαη εδξεχεη 

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

 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνθήξπμε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ 
δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά 

ρακειφηεξε ηηκή (α) κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη (β) 
δηακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε Πηνθρφικε Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 

8 Νθησβξίνπ 2011 (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο Νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 51/11.04.2011, ζέκα 13.i). Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ (40.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο 

Φ.Ξ.Α. θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα «Αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ 
Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ δηά ηεο Υξεκαηνδόηεζεο από ην 

ΣΜΔΓΔ», (θσδ. 1487)». 
 

Ν πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο κε Αξηζκ. Ξξση. : ΔΙΔ_2011_1871/09.05.2011, δηεμήρζε 

θαλνληθά ηελ 1ε Ινπλίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 09:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο 
Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ (θηήξην 

Ιπκπέξε) ζην Θαξιφβαζη Πάκνπ. 
 

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

 

A/A ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1    

2    

3    

4    

 

Κε απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ππλεδξίαζε 

../………….2011 ζέκα ……), ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ 
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη δηακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε 

Πηνθρφικε Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 2011, θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πην 
θάησ πίλαθα, ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «...............................», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

......................................... επξψ θαη...................................... ιεπηψλ (……………….,..€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΣΣ% Φ.Ξ.Α.  
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Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ 

παξνχζα «Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο», αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, ν 
νπνίνο ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ παξνχζα «αλάδνρνο», ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κεηαθηλήζεσλ 

(αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη δηακνλήο ησλ  ζπκκεηερφλησλ ζε 
εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε Πηνθρφικε Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 2011, φπσο 

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

θάησ φξνπο : 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ, ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ), Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  
(ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΟΤΗΓΙΑ, 3 – 8 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2011) 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 
Ρν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά, ζχκθσλα  : α) κε ηελ πην θάησ πεξηγξαθή ηνπ θαη β) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ε 

νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο : 

Α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧ) 
(ζπκπιεξώλεηαη αλαιόγσο) 

 
 

Β. ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ) 
(ζπκπιεξώλεηαη αλαιόγσο) 

 

Γ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ) 

(ζπκπιεξώλεηαη αλαιόγσο) 

Γ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΜΟΝΗ  

(ζπκπιεξώλεηαη αλαιόγσο ε επσλπκία ηνπ μελνδνρείνπ, ε θαηεγνξία, ε ηνπνζεζία_νδόο/αξηζκόο, νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο εκηδηαηξνθήο 

θαη πξστλνύ θαζώο θαη νη παξνρέο ηνπ δσκαηίνπ ) 

A/A 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 
ΓΙΑΜΟΝΗ 

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ  
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ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α.  

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

1   03-08/10/2011 5            

2   03-08/10/2011 5            

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ           
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Ο αλάδνρνο θαιείηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ζύκθσλα κε όζα πεξηγξάθνληαη ζηελ 

επηζπλαπηόκελε πξνζθνξά ηνπ. Ο αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ην έξγν θαη ην έξγν ζα 
αληαπνθξίλεηαη απνιύησο ζην αληηθείκελν θαη ην ζθνπό ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Ζ ηηκή πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ), θαη δηακνλήο ησλ  ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε Πηνθρφικε 
Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 2011 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……………………………….. 

επξψ θαη ………………………………………. ιεπηψλ (ΣΣ.ΣΣΣ,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο θαηαβιεζεί απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα, θξαηήζεηο, ηέιε θ.ι.π. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΡΟΝΟ ΤΜΒΑΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ζήκεξα θαη νινθιεξψλεηαη πέληε (5) κήλεο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη δηακνλήο ησλ  ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε 
Πηνθρφικε Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 2011. Ρξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηε ζχλαςή ηεο, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΤΜΒΑΗ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη 

ηε ζύκβαζε ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 
 

α) ν αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο 

ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη 
Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ή θαη ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ 

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

Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 

γ) Ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 
αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 

ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 
δ) εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

 
Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη από ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ αλάδνρν ηεο 

εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο, θαηαγγειίαο. 
Καη’ εμαίξεζε, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο δύλαηαη, θαη’ 

ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο, γηα όζεο από ηηο πεξηπηώζεηο θαηαγγειίαο είλαη 
απηό δπλαηό, λα ηάμεη εύινγε (θαη’ απηόλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, 

νπόηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηόκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο 

ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηόο εάλ, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο 
Έξεπλαο γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ αλάδνρν όηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε 

ζεξαπεπζείζα. 
 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πξνο ηνλ αλάδνρν κέρξηο 
εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο εθθξεκνηήησλ. 

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

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

πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 :  ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

5.1 Παξάδνζε - Παξαιαβή 

Ρα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζα εθδνζνχλ ειεθηξνληθά θαη ζα πξνσζεζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ 

ηνλ αλάδνρν. Ζ πξνψζεζε ζα γίλεη ηαπηφρξνλα θαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ 
Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε : gkolionis@aegean.gr  
 

Ζ παξάδνζε ησλ δσκαηίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 3 Νθησβξίνπ 2011 θαη απφ ψξα 

12:00 ελψ ε επηζηξνθή ησλ δσκαηίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πάββαην 8 Νθησβξίνπ θαη κέρξη 
ηηο 12:00.  

 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηνπ έξγνπ κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη δηακνλήο ησλ  ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε 
Πηνθρφικε Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 2011, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κε αξηζκ. 

πξση. ΔΙΔ_2011_1871/09.05.2011δηαθήξπμεο θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. …. πξνζθνξά ηνπ, θαηά 

ηνλ ζπκθσλεζέληα ρξφλν ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εηδάιισο ε 
ζχκβαζε ιχεηαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ππέξ ηνπ νπνίνπ 

θαηαπίπηεη/νπλ ε/νη  θαηαηεζεηκέλε/εο εγγχεζε/εγγπήζεηο.  
 

Ζ παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, πνπ ζπγθξνηείηαη 

κε απνθάζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ε νπνία ζπληάζζεη 
βεβαίσζε εξγαζηψλ, ε νπνία ππνγξάθεηαη εηο δηπινχλ θαη εθ ησλ νπνίσλ ην έλα παξαιακβάλεη ν 

αλάδνρνο ελψ ην δεχηεξν παξαδίδεηαη ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο. 

 
Ζ κέζσ βεβαίσζεο εξγαζηψλ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ή γηα 

πάζεο θχζεσο ειαηηψκαηα απηψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6:  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ Ξαξαθνινχζεζε θαη Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε ζηάδηα (αλά ππεξεζία) απφ ηελ ηξηκειή 

επηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο 

αλαγξάθνληαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. ΔΙΔ_2011_1871/09.05.2011δηαθήξπμε 

(ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πηελ 
αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ : 

 
7.1. Κπξώζεηο κε ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην έξγν κεηαθηλήζεσλ 

(αεξνπνξηθψλ, ρεξζαίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη δηακνλήο ησλ  ζπκκεηερφλησλ ζε 
εθπαηδεπηηθή εθδξνκή  ζηε Πηνθρφικε Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 2011, πνπ ηνπ έρεη 

αλαηεζεί ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ησλ  
Ξαξαξηεκάησλ  Η θαη  ΗΗ ηεο κε αξηζκ. πξση. ΔΙΔ_2011_1871/09.05.2011δηαθήξπμεο θαη ηελ κε 

αξηζκ. πξση. …. πξνζθνξά ηνπ. Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

(α)     Ζ ξήηξα θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, νξίδεηαη ζε 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο 
ηνπ έξγνπ.  

mailto:gkolionis@aegean.gr
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(β)     Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξεηξψλ θαζπζηέξεζεο, ε κέζε αμία ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη αθνχ 

δηαηξεζεί ε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή ακνηβή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο  νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) θαη νη 
πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

(γ)     Νη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο  θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε 

ππέξβαζεο ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 
 

Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ (ηκεκαηηθψλ θαη νξηζηηθήο) ζα επηβάιινληαη κε 
απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδφρνπ. 

 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο  έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ηα πξνβιεπφκελα αλσηέξσ πξφζηηκα, 
θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ 

ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο  κέρξη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 
ηνπ έξγνπ, κε ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

 

Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη νη ηφθνη επί ηεο πξνθαηαβνιήο αλ δελ είλαη δπλαηή ε παξαθξάηεζε 
απφ ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γίλνληαη κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ή θαη ηεο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο. 
 

Πε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ ηα σο άλσ πξφζηηκα θαη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια 
ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί 
λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Ξ.Γ. 

118/2007, ΦΔΘ 150/Α/10.07.2007), ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο  
έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 

«Θήξπμε Ξξνκεζεπηή Έθπησηνπ» ηνπ αλσηέξσ Θαλνληζκνχ. 

 
Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, κε πξφηαζε ηνπ Ρκήκαηνο 
Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, λα 

πξνρσξήζεη ζε εθηέιεζε ησλ θαηαθπξσζέλησλ ππεξεζηψλ, εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα γηα ηελ πεξίπησζε απηή απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

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

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

ζχλνιφ ηνπ ηνλ αλάδνρν, πξνζαπμεκέλν θαηά 10%. 

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

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

ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ελψ ν αλάδνρνο θέξεη αθέξαηα 
ηελ επζχλε γηα ηπρφλ δεκία πνπ ζα ππνζηεί ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. 

 
Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη λα ζπκθεθίδεη θάζε αίηεζε 

ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε θάζε πνζφλ πνπ νθείιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 
είηε απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε είηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε ή ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνλ 

αλάδνρν. 

 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
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ΔΡΓΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
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ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΞΑΙΡΔΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΧΔΧΝ - ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  

Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα βία, έλεθα ηεο νπνίαο 
πξνθαιείηαη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο εθδξνκήο κέζα ζηνπο ζπκβαηηθνχο ρξφλνπο. 

Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΚΡΑΣΗΔΙ  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη, θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 
1. Κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, δειαδή κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ππνβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθνχ 
Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο. 

2. Κε ηελ ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ 
(5.000,00€) έλαληη ηζφπνζεο εγγχεζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ρν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ 

ρνξεγείηαη θαη ν ηφθνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. 
 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007): 
Α.  Βεβαίσζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ   

Β. Ρηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ.  

Ρνλ αλάδνρν δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ  πνπ 

επηβάιιεηαη επί ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Ξ.Α.) δαπάλεο (άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/94). Ρξαπεδηθά ηέιε ή 
άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ρα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα δελ βαξχλνληαη κε 

θξαηήζεηο. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΚΥΧΡΗΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 

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

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΆΛΛΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί 

ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  
 

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

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

πξνζθνξέο, θ.ι.π.). 

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

 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

Γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ 

………….. θαη εκεξνκελία …………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο θαη εκπξφζεζκεο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεο …………………………………………. πνζνχ 10% ηεο θαζαξήο αμίαο, 

δειαδή …………………………………………………………………. (………..,…€).  
Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
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κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ην έξγν κεηαθηλήζεσλ (αεξνπνξηθψλ, 

ρεξζαίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), θαη δηακνλήο ησλ  ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθή 
εθδξνκή  ζηε Πηνθρφικε Πνπεδίαο ζηηο 3 έσο θαη 8 Νθησβξίνπ 2011 θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 :  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ 
……………………………… θαη εκεξνκελία ………….. εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο, ηεο 

…………………. ……………………….. πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000,00 €).  
 

Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 
Ξ.Γ. 118/2007. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ εμφθιεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο. 

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

βεβαηψζεθε, κνλνγξάθεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο σο έπεηαη. 
 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

 
 

Γηα ην  

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο     

Γηα ηελ εηαηξεία 

 

   

   

   

Θαζεγήηξηα 

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη 

Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Ξξφεδξνο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ 

Έξεπλαο 

 

Θαζεγεηήο 

Πππξίδσλ Θσηζάθεο 
 

Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο 

Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε ηνπ 
Ρκήκαηνο Κεραληθψλ 

Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ 
Ππζηεκάησλ δηά ηεο 

Σξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΡΠΚΔΓΔ» 

Ρκήκα Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ 
θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

 

 

 

 


