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Σίηινο Πξάμεο : Φεθηαθή Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
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Ξξνυπνινγηζκφο: 48.780,49 €  (ρσξίο ΦΞΑ) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Αξηζκ. Πξωη. : ΔΛΔ_2011_3359 

Μπηηιήλε, 26 Απγνύζηνπ 2011 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΔΧ ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΧΝ (RFID – Radio Frequency 

Identification) ΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΟΤ ΚΑΙ ΡΟΓΟΤ ΣΟΤ 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί φηη, ζην πιαίζην πινπνίεζεο 
ηεο Ξξάμεο  «Τεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

«Τεθηαθή Πχγθιηζε», ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:30 π.κ., ζα δηεμάγεη 

πξφρεηξν δηαγσληζκφ επηινγήο αλαδφρνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζίαο γηα ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο 
ηερλνινγίαο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID – Radio 

Frequency Identification) ζηα Ξαξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο Πάκνπ θαη Οφδνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ,  
κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 55/14.07.2011, 

ζέκα 12iii) ζηα γξαθεία ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο, επί ηεο νδνχ Θνκλελάθε  αξηζκ. 45, 
ζηε Κπηηιήλε. 

Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο : 

ΜΔΡΟ Α΄ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ην έξγν, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην 

ΚΔΟΝΠ Β΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 
O δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Τεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε», πνπ έρεη εληαρζεί 
ζην Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) κε ηελ Απφθαζε CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-

2007 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πινπνηείηαη απν ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο» σο δηθαηνχρν ηεο πξάμεο κε θσδηθφ ΝΞΠ (MIS) 304262. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 

Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απν ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ηνπ ΔΠΞΑ, απν 

ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (θνηλνηηθή ζπλδξνκή) θαη απν Δζληθνχο Ξφξνπο 
(εζληθή ζπκκεηνρή). 

Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή) ζα βαξχλνπλ ηηο 
πηζηψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ελάξηζκν θσδηθφ 

Ππιινγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο (ΠΑΔ) 2011ΠΔ34580031. 

Ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδφληα επξψ θαη 

ζαξάληα ελληά ιεπηψλ (48.780,49€) πιένλ 23% Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ έληεθα 

ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα ελληά επξψ θαη πελήληα ελφο ιεπηψλ (11.219,51€). Ν ζπλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

23%  Φ.Ξ.Α.  
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Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη : 
 ε πξνκήζεηα 60.000 RFID (Radio Frequency Identification Tags ήηνη εηηθέηεο γηα 

αλαγλψξηζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ) 
 ε ηνπνζέηεζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ εηηθεηψλ RFID ζε 60.000 ηεθκήξηα, ε 

δηαζχλδεζε ησλ εηηθεηψλ κε ην ινγηζκηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ε ελεκέξσζε ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο εγγξαθήο ηνπ θαηαιφγνπ κε λέν barcode φηαλ απηφ δελ αλαγλσξίδεηαη 

απφ ηνλ αλαγλψζηε γξακκηθνχ θψδηθα. 
 ε απνγξαθή ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηεο Οφδνπ θαη ηεο Πάκνπ κε ζηφρν ηνλ ελδειερή έιεγρν 

ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ησλ RFID εηηθεηψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη αληηθαηάζηαζε απηψλ πνπ 

είλαη ιαλζαζκέλα πξνγξακκαηηζκέλα ή απνδεδεηγκέλα δπζιεηηνπξγνχλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηειεζε ηεο ζύκβαζεο εθαξκόδνληαη νη θαηωηέξω δηαηάμεηο, όπωο 
ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο :  

 ην Λφκν 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΘ 267/Α/3-12-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ην Ξ.Γ. 60/2007 Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηηο Νδεγίαο 

2004/18/ΔΘ (ΦΔΘ 64/Α/16-3-2007) 

 ην Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΘ 150/Α/10-7-2007) 

 ην Λ.2286/1995 Ξεξί Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ 

 ην Λ.2362/1995 Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα 

 ην Λ.3886 (ΦΔΘ 173/Α΄/30-09-2010) Ξεξί Γηθαζηηθήο Ξξνζηαζίαο θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335) 

 ηνπ Λ.2198/94 (αξζ. 24) «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» (ΦΔΘ 43/Α/22-3-94) 

 ηνπ Λ.2842/00 πεξί ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ, φπσο ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ΔΟΥ θαζψο θαη ηεο Θ..Α. αξηζ. Ε-288 

θαη Ε-412 πεξί εθαξκνγήο ηνπ  

 ηνπ Λ.2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 ηελ Αξ. 2037288/808/0026 (ΦΔΘ 433/Β/96) πνπξγηθή Απφθαζε «Θαζνξηζκφο ηνπ επηηνθίνπ 

ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ δίδνληαη απφ ην Γεκφζην γηα πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ 

ή εθηέιεζε έξγσλ» 

 ηνπ Λ.3021/02 (ΦΔΘ 143/Α/19-06-2002) πεξί ππαγσγήο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζηε 

δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 απηνχ 

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

απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 679/22.8.1996 (Φ.Δ.Θ.  Β΄ Αξ. 

θχιινπ 826/10.09.1996), πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ Λ. 2233/1994, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3794/2009 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3848/2010. 

 Ρηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 151.965/ΤΠ9592-Α2/18.04.2011 απφθαζε έληαμεο ζην ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε. 
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 ηελ ππ.αξηζκ. 55/14.07.2011, ζέκα 12iii απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Νξγάλνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο Ξξφρεηξνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί κε δαπάλεο ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ γηα δεκνζίεπζε ζε κία (1) 

εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο ζηηο 30 Απγνύζηνπ 2011.  

Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ΓΗΑΓΔΗΑ ζηηο 30 Απγνύζηνπ 2011. 

Ρν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ (http://www.ru.aegean.gr. ), ζηηο 30 Απγνύζηνπ 2011. 

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

Πάκνπ, Ιέζβνπ, Γσδεθαλήζσλ), ζηηο 30 Απγνύζηνπ 2011. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΟΠΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ  

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ε ηερληθή αμηνιφγεζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε δεηγκάησλ 
εηηθεηψλ RFID, oη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ επί απνδείμεη ή λα απνζηείινπλ κε 

απνδεηθηηθφ παξάδνζεο, δείγκαηα ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν απφ απηφλ ηεο πξνζθνξάο, ζηελ 

Θεληξηθή πεξεζία ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Θνκλελάθε  αξηζκ. 45, Κπηηιήλε) 
κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη θαη ηελ 

14ε επηεκβξίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 15:00, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, παξάγξαθνο  
3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.   

ΑΡΘΡΟ 6 : ΣΟΠΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζηα γξαθεία ηεο Θεληξηθήο 

πεξεζίαο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Θνκλελάθε 45, ζηε Κπηηιήλε, ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ 14ε επηεκβξίνπ 
2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 15:00 

Δλαιιαθηηθά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ κε νηνδήπνηε κέζν ην θάθειν ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, ε πξνζθνξά πνπ απνζηέιιεηαη γίλεηαη δεθηή κφλν εάλ πεξηέιζεη απνδεδεηγκέλα ζηελ 

Θεληξηθή πεξεζία ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη θαη ηελ 14ε επηεκβξίνπ 2011, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 15:00. 
Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θαηά παξάβαζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ή/ θαη εθπξφζεζκα, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνχλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 :  ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αληίηππα ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
– Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ, 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 Θσηζάινπ Διέλε, (ηει.: 22510-36927, email: 
elen@aegean.gr., fax : 22510-36709).  

Ζ δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά θαηφπηλ αηηήζεσο ζην email : elepromitheies@aegean.gr.  

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

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, 

81100 Κπηηιήλε), θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Kσηζάινπ Διέλε, 
(ηει.: 22510-36927, email: elen@aegean.gr., fax : 22510-36709). 

http://www.ru.aegean.gr/
mailto:alkon@aegean.gr
mailto:elen@aegean.gr.
mailto:elepromitheies@aegean.gr
mailto:elen@aegean.gr.
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Ρερληθέο θαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ δίλνληαη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θ. Κνπηδνπξέιιε Ξαλαγηψηε ηει. 22510-
36062, fax: 22510-36069, email: giotis@aegean.gr.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη θαη ηελ 8ε επηεκβξίνπ  

2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 15:00. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΛΧΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ειιεληθή γιψζζα. Θάζε έγγξαθν ή απφθαζε ηα νπνία ζα 

εθδίδνληαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα ζπληάζζεηαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 
Θάζε ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ ή νξηζηηθνχ αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε 
έλζηαζε ή ππφκλεκα ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Νη ελδηαθεξφκελνη, νη δηαγσληδφκελνη θαη ν πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ ηπρφλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπο κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία θαηάιιεισλ δηεξκελέσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΔΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά 

θαη θάζε κέινο ηνπ -ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο, θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο- έρεη ιάβεη 

πιήξε γλψζε α) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, β) ηεο εθαξκνζηέαο 
λνκνζεζίαο, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ζπληζηά, επίζεο, ακάρεην ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη απνδερζεί 
αλεπηθχιαθηα ηε λνκηκφηεηα ησλ φξσλ φισλ ησλ ηεπρψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Πην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηα θαησηέξσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, απηνηειψο ή 

ζε ζχκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία ή ζε έλσζε ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ή πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί ζε 
πεξίπησζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζε απηήλ: 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη εγθαηαζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ 

Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ) ή είλαη εγθαηαζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηελ Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π) ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 
θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ Α΄ 139/1997) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π., ή είλαη εγθαηαζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπαίθέο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ., ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή 

ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή 

ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα 
ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, ηα νπνία πιεξνχλ  ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην άξζξν 11.1. Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο θαη ζην άξζξν 12 Διάρηζηεο Ξξνυπνζέζεηο Ππκκεηνρήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

11.1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

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

απνθιεηζκνύ ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά: 

1. Γξακκάηην Ξαξαθαηαζήθεο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΜΔΡΟΤ Β: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ ηεο 

mailto:giotis@aegean.gr
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παξνχζαο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

αμίαο, κε Φ.Ξ.Α., δει. ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000,00€), σο εγγχεζε γηα ζπκκεηνρή ζην 
δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη κέρξη ηελ 13ε Καξηίνπ 2012.   

2. πεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο από δηνηθεηηθή αξρή, 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: 

a. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, ή γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

b. δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

c. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

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

δηαγσληζκνχ. 

e. 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). 

f. αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 11.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

 
g. παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε 

απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ηδίσο ιφγσ 

αλαβνιήο, καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

h. φηη ην πιηθφ πνπ ζα πξνζθέξεη ν αλάδνρνο  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ 
έξγνπ είλαη θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην 

 

 

3. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

4. 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. 

5. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηνπ δείγκαηνο, πεξηγξαθή θαη θσηνγξαθίεο απηνχ (βιέπε 
άξζξν 5 ηεο παξνχζαο). 

6. Ππκπιεξσκέλν ηνλ Ξίλαθα I.2: ΚΑΣΑΓΧΓΗ ΤΛΙΚΧΝ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι, ησλ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ σο πξνο ηε ζηήιε «Ξεξηγξαθή Δηδψλ», σο 

πξνο ηε ζηήιε «Δπηρεηξεκαηηθή Κνλάδα Θαηαζθεπήο» θαη σο πξνο ηελ ζηήιε «Ρφπνο 
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Δγθαηάζηαζεο Δπηρεηξεκαηηθή Κνλάδα Θαηαζθεπήο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ 

Ξ.Γ. 118/2007. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην απαηηνχκελν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πιηθφ ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπ δειψλεη 

ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πιηθφ θαη ηνλ 
ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. Δπίζεο  απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ 

πξνο ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο,  ε νπνία λα αλαθέξεη φηη ε 
θαηαζθεπή ησλ  πξνζθεξνκέλσλ  εηδψλ  ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε 

νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηελ κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

απνδνρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, παξ.3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 
 

11.2.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 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 ωο άλω 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 άλω αλαθνίλωζεο, 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 
δηαγωληζκνύ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ αλαθνίλσζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ηελ 
ηήξεζε ησλ παξαθάησ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία εληφο ηνπ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ : 

I. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα (capacity) 

1. Ν δηαγσληδφκελνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο, ππνβάιιεη Ηζνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ (2008,2009,2010), ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ 
ή Γήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ. 

II. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

1. Ν δηαγσληδφκελνο, πξέπεη λα δηαζέηεη νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, κε ηα νπνία λα είλαη ηθαλφο, λα 
αληεπεμέιζεη πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. Υο 
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ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη:  

1.1 Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ νη δηαγσληζκέλνη  ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ηζρχνλ πηζηνηπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001/2008. 

1.2 Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ 
πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. 

Ξεξηγξαθή ηκήκαηνο έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν 
δηαγσληδφκελνο  λα αλαζέζεη ζε πεξγνιάβν 

Δπσλπκία πεξγνιάβνπ 
Ζκεξνκελία 
Γήισζεο 
Ππλεξγαζίαο 

   

   
 

2.  Ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηερλνγλσζία ηνπ σο 
ηελ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ 
Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο), ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο : 

 Ξίλαθα ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε ν δηαγσληδφκελνο θαηά ηα 
πέληε (5) ηειεπηαία έηε θαη είλαη αληίζηνηρα κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. 

Διάρηζηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο απνηειεί ην γεγνλφο, ν δηαγσληδφκελνο λα έρεη 
νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε, ζε ηξία (3) αληίζηνηρα κε ην πξνθεξπζζφκελν, έξγα, ηα 
ηειεπηαία πέληε (5) έηε, κε επηηπρία. 

Αληίζηνηρν Έξγν νξίδεηαη έλα Έξγν, πνπ αθνξά ζε φκνην ή ηζνδχλακν απφ πιεπξάο 
απαηηήζεσλ πινπνίεζεο θπζηθφ αληηθείκελν, ζε φξνπο εθαξκνζζέλησλ ηερλνινγηψλ, 
νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο, κεζνδνινγηψλ πινπνίεζεο θαη ζε πεξηβάιινλ αληίζηνηρν κε ην  
πξνθεξπζζφκελν έξγν (ινγηζκηθφ βηβιηνζήθεο Advance, έιεγρνο απνγξαθήο απφ 
απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα βηβιηνζήθεο - Integrated Library System (ILS)). Δηδηθφηεξα ζα 
πξέπεη λα έρεη πινπνηήζεη έξγα επηθφιιεζεο εηηθεηψλ RFID ή γξακκσηνχ θψδηθα (barcode) ζε 
πιηθφ βηβιηνζήθεο κε άκεζε ζχλδεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ ILS ηεο βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ειέγρνπ 
απνγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ βηβιηνγξαθηθή βάζε ηεο βηβιηνζήθεο.  

Οινθιήξωζε ελόο Έξγνπ κε επηηπρία λνείηαη σο, ε εληφο αξρηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 
εληφο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο, νινθιήξσζε ελφο 
αληίζηνηρνπ Έξγνπ, ην νπνίν, πξνζέζεζε ηελ αλακελφκελε πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ πειάηε ζε 
ζρέζε δει. κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο (scope), ππφ ηνπο νπνίνπο, ηνπ αλαηέζεθε ην Έξγν. 

Ν Ξίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
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Όπνπ: 

- «ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ»: νινθιεξσκέλν ή ζε εμέιημε 
- «ΠΡΝΗΣΔΗΝ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ»:  

o εάλ ν Ξειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη 
πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο 
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ππνγξαθεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.  
o εάλ ν Ξειάηεο είλαη Ηδησηηθφο Νξγαληζκφο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο 

ππνβάιιεηαη δήισζε ηνπ ηδηψηε Νξγαληζκνχ φπσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ 
Λφκηκν Δθπξφζσπφ ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θαη φρη ε ζρεηηθή 
Πχκβαζε Έξγνπ. 

o Βεβαηψζεηο ηθαλνπνηεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε αληίζηνηρα ή παξεκθεξή 

έξγα απφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ Βηβιηνζήθεο ή Αξρεία ηεο ρψξαο. 

Απφ ηα παξαπάλσ έξγα, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ, ην νπνίν είλαη ζε αθξηβή αληηζηνηρία κε ην 
αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο απφ ηνλ 
δηαγσληδφκελν, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά. 

Πεκεηψλεηαη φηη, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
επαιήζεπζεο ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ δειψζεσλ κε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο 
πξνζδηνξηζκέλνπο πειάηεο, ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη ν δηαγσληδφκελνο. 

 

3. Λα δηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πφξνπο ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξεη ζε πέξαο 
επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ζε φξνπο απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθψλ 
πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο . Ππγθεθξηκέλα απαηηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ: 

- ην 50% ηνπ αλζξσπνρξφλνπ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ην έξγν λα θαιχπηεηαη απφ ππαιιήινπο1 
ηνπ δηαγσληδφκελνπ (δει. ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 3.1 ≥ 50%). 

- σο κέινο ηεο Νκάδαο Έξγνπ λα δηαηίζεηαη ζε ξφιν πεχζπλνπ Έξγνπ (project manager), 

ππάιιεινο ή ζηέιερνο, κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ηα 5 ηειεπηαία έηε, ζε 
Γηαρείξηζε Έξγσλ, αληίζηνηρνπ κε ην ππφ πξνθήξπμε Έξγν  

- λα δηαηεζεί Νκάδα Έξγνπ πνπ απαξηίδεηαη απφ κέιε κε εηδηθφηεηεο, επαγγεικαηηθά 
πξνζφληα, πηζηνπνηήζεηο θαη εκπεηξία -πνπ απνθηήζεθε ηνπιάρηζηνλ ηα 5 ηειεπηαία έηε- ζε 
πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν ζε φινλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ 
(φπσο επηθφιιεζε εηηθεηψλ RFID ε barcode, δηαζχλδεζε απηψλ κε ηνλ Θαηάινγν, 
απνγξαθή ηεθκεξίσλ).  

- Όια ηα κέιε ηεο αλσηέξσ Νκάδαο Δξγνπ, ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα έρνπλ εκπεηξία 
εξγαζίαο ζε βηβιηνζήθεο θαηά ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα θαη εηδηθφηεξα λα δηαζέηνπλ γλψζε 
βαζηθήο ρξήζεο ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο Αθαδεκατθήο  βηβιηνζήθεο. 
Ππγθεθξηκέλα πξέπεη λα έρνπλ εκπεηξία βαζηθήο θαηαινγνγξάθεζεο ζην εγθαηεζηεκέλν 
ζηελ βηβιηνζήθε πξφγξακκα Advance ή ζε αληίζηνηρν πξφγξακκα.  

- Ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βηνγξαθηθά ηεο νκάδαο έξγνπ (βι. Ξαξαγξ. 
3.4) θαη ηελ πιένλ πξφζθαηε, ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ ηζρχ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ηεο 
παξνχζεο παξαγξάθνπ   

Ν δηαγσληδφκελνο γηα λα παξέρεη επαξθή ηεθκεξίσζε θάιπςεο ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο 
ζπκκεηνρήο, νθείιεη λα ζπλππνβάιεη ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο 

 

3.1 Ξίλαθαο ησλ ππαιιήιωλ ηνπ δηαγωληδόκελνπ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/

Α 

Δηαηξία (ζε 

πεξίπησζε Έλσζεο 

ή Θνηλνπξαμίαο) 

Νλνκαηεπψλπκν 

Κέινπο Νκάδαο 

Έξγνπ 

Οφινο ζηελ Νκάδα 

Έξγνπ - Θέζε ζην 

ζρήκα πινπνίεζεο 

Αλζξσπνκ

ήλεο 

Ξ
ν
ζ
ν
ζ
ηφ

 

ζ
π
κ
κ
εη

ν
ρ
ή

ο*
 (

%
) 

      

                                                      
1
 Όπσο εκθαλίδνληαη ζηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ε νπνία δελ  ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ λα πξνζθνκηζηεί 
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ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2 Ξίλαθαο ησλ ζηειερώλ ηωλ Τπεξγνιάβωλ ηνπ δηαγωληδόκελνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
Νκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:  

Α/

Α 

Δπσλπκία Δηαηξείαο 

πεξγνιάβνπ 

Νλνκαηεπψλπκν 

Κέινπο Νκάδαο 

Έξγνπ 

Οφινο ζηελ Νκάδα 

Έξγνπ – Θέζε ζην 

ζρήκα πινπνίεζεο 

Αλζξσπνκ

ήλεο 

Ξ
ν
ζ
ν
ζ
ηφ

 

ζ
π
κ
κ
εη

ν
ρ
ή

ο*
 (

%
) 

      

      

      

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Ξίλαθαο ησλ εμωηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ δηαγωληδόκελνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα 
Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/

Α 
Νλνκαηεπψλπκν Κέινπο Νκάδαο Έξγνπ 

Οφινο ζηελ Νκάδα 

Έξγνπ – Θέζε ζην 

ζρήκα πινπνίεζεο 

Αλζξσπνκ

ήλεο 

Ξ
ν
ζ
ν
ζ
ηφ

 

ζ
π
κ
κ
εη

ν
ρ
ή

ο*
 (

%
) 

     

     

     

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (3.3)   

*σο Πνζνζηό πκκεηνρήο ηνπ Κέινπο νξίδεηαη ην πειίθν ησλ αλζξσπνκελψλ ηνπ δηα ησλ 
ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ αλζξσπνκελψλ (άζξνηζκα ησλ κεξηθψλ ζπλφισλ 3.1, 3.2, 3.3) 

Ν δηαγσληδφκελνο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ αλσηέξσ Ξίλαθα, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη δειψζεηο 
ζπλεξγαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ππφ ηελ κνξθή πεχζπλεο Γήισζεο. 

3.4 Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά Πεκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ (βάζεη ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙV ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη επζέσο θαη 
ρσξίο άιιε αλαγθαία πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, ε εμεηδίθεπζε, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε 
εκπεηξία ηνπ ζρεηηθά ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαιακβάλεη φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ξφιν πνπ 
πξνηείλεηε λα ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα Έξγνπ . 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

1.  Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν δηεπθξηλίζεηο επί ησλ 
αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα ππνβάιεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ εληφο ηξηψλ 
(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

2.  Ν δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν 
ηεθκεξίσζεο πνπ ζεσξεί φηη ηεθκεξηψλεη ηελ ηθαλφηεηα γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ζηελ αλάινγε 
θαηεγνξία δηθαηνινγεηηθψλ κφλν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ. 
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3.  Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο απνηειεί Έλσζε / Θνηλνπξαμία: 

- ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη αλάινγα κε 
ηε θχζε ηνπο ρσξηζηά γηα θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο ή ζπγθεληξσηηθά γηα ηελ Έλσζε / 
Θνηλνπξαμία, 

4.  Αλ ν δηαγσληδφκελνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξήζεσλ, θαηαζέηεη ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

5.  Δπηηξέπεηαη ε θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 1 θαη 2 αλσηέξσ, απφ ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 46 (παξάγξαθνο 3) ηνπ ΞΓ 60/2007. Πηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε – εληφο ηνπ 
θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο δέζκεπζεο ηνπ ηξίηνπ, φηη γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο, ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Νη πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, 

δειαδή: 

Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη 

άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 11.1 θαη ζην άξζξν 12. Ρα 
δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη. 

Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 13.2 

Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 13.3 

ΠΡΟΟΥΗ: Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξωζεο (άξζξν 11.2) δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε 
θάζε ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ ηωλ δηαγωληδνκέλωλ. 

Νη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο: 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο: 

- έλα (1) πξσηφηππν  
- δχν (2) αληίγξαθα 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο. 

Σερληθή Πξνζθνξά:  

- έλα (1) πξσηφηππν, 
- δχν (2) αληίγξαθα 

- έλα (1) πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κε επαλεγγξάςηκν κέζν (CD), εθηφο ησλ ηερληθψλ 
θπιιαδίσλ, 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο. 
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Πεκείσζε 1: Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ είλαη δπλαηφ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε CD, ηφηε δελ είλαη αλαγθαίν λα ππνβιεζνχλ έληππα ζην αληίγξαθν ηεο Ρερληθήο 

Ξξνζθνξάο. 

Πεκείσζε 2: Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο λα έρεη 
δηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη δηαρεηξίζηκεο απφ πιεπξάο θχιαμεο θαη αλάγλσζεο πρ. πιάηνπο 60 εθ. x 80 

εθ. 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά:  

- έλα (1) πξσηφηππν, 

- δχν (2) αληίγξαθα 
- έλα (1) πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κε επαλεγγξάςηκν κέζν (CD), 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. 

Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΔΧ 

ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΧΝ (RFID – Radio Frequency Identification) ΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΟΤ & ΡΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 
ΑΙΓΑΙΟΤ» 

AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ:  ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 
ΔΡΔΤΝΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 15 επηεκβξίνπ 2011, εκέξα 

Πέκπηε θαη ώξα 10:30 π.κ. 

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, αξηζκφ 
ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ηνλ ηίηιν 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. 

Πε πεξίπησζε Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, 
θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax)  θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 

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

επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ Ρερληθή 

πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Πε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 
επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν. Ρν πεξηερφκελν ηνπ 

πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα θαη ηα ειεθηξνληθά αληίγξαθα, ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν. 
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Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά 

ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Νη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο 

απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», «ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα», θιπ. 

Νη 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 δηαγσληδφκελν. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην 

ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο 
απνζθξάγηζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 
(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ δηαγσληδφκελν 

λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ 

θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο 
πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θιπ. θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ.  

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

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 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. 
Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 

εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

Νη δηεπθξηλίζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ  πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα 
νξίδεη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 

13.1. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

Ν θάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα 
πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ σο πξνο 

ηηο ηππηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηα νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα: 

 11.1:  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, 

  12:     Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο,  

13.2. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» 

Ν θάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 
παξαθάησ ζε ζεηξά: 
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(RFID – Radio Frequency Identification) ζηα  Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο  άκνπ 
θαη  Ρόδνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 
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1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Πχκθσλα κε ηα 

άξζξα  

1.1 
Πίλαθεο πκκόξθωζεο Ρερληθψλ θαη Ππκπιεξσκαηηθψλ 
Ξξνδηαγξαθψλ 

Β.6 

1.2 Βεβαηώζεηο  Β5.1 

1.3 Δγγπήζεηο Β5.2 

1.4 
Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο δεηγκάησλ ζηελ πεξεζία  (ΘΒ) ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 5 ηεο δηαθήξπμεο (θσηναληίγξαθν) 

5 & 11.1.5 ηνπ 
Κέξνπο Α 

Δπίζεο ν θάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πξέπεη λα πεξηέρεη: 

- ηεθκεξησηηθφ πιηθφ γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ (εγρεηξίδηα, ηερληθά θπιιάδηα, θιπ.) 
- νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη 

απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

13.3. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Ν θάθεινο «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πεξηέρεη 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ Ξίλαθα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (βι. ΠΙΝΑΚΑ Ι.1 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο 
παξνχζεο). 

13.4. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξωζεο» 

Ν θάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ», πνπ ζα ππνβάιεη ν δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, πξέπεη λα πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 11.2. Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο. 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα 
ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε έμη (6) κελώλ. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε 
ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ πξνζθνξά  ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζηελ 
απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.  

ΑΡΘΡΟ 15 : ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν δηαγσληδφκελνο, 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. 
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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 πξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί πξνζθνξάο 

πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν είδνο/ππεξεζία ζα 
εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α., γηα παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ειεχζεξνπ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Πε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν δηαγσληδφκελνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα 
επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ Φ.Ξ.Α. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. 

απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. 
Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο 

αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ξξνζθεξφκελν είδνο ή ππεξεζία, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ρσξίο ηηκή, 

ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 

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

Ξξνζθνξά 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 δηαγσληδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΙΝΑΚΑ Ι.1 ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο παξνχζεο). 

Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Πε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, 

θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο 
ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

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

δηαγσληδνκέλνπο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε 

δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

17.1. Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγωληζκνύ - απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο 
ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Θνκλελάθε 45, ζηε Κπηηιήλε, παξνπζία ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 
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Νη πξνζθνξέο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Θνκλελάθε 45, 81100 Κπηηιήλε) πξσηνθνιινχληαη θαη ζε θάζε θάθειν 
ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα θαηαρψξεζεο. 

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

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

1. Αλνίγνληαη, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, νη εληαίνη θάθεινη θαη απνζθξαγίδνληαη νη Φάθεινη 
Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ φια 

ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο θαηά θχιιν. 

2. Νη Φάθεινη Ρερληθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη, 
θαη θπιάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη 

Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, 
ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη θπιάζζεηαη. 

3. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
Ππκκεηνρήο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ φγθν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, δχλαηαη λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ 

πιήξσζε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο – θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζε 
επφκελε ζπλεδξίαζε. 

4. Κεηά ηνλ έιεγρν ηεο θάιπςεο ηνπ θξηηήξηνπ ζπκκεηνρήο κέζσ ηεο εμέηαζεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ην 

νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ε 
απφθαζή ηνπ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε δχλαηαη λα θαζνξηζζνχλ θαη ν ηφπνο, ε ψξα θαη ε 

εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο, ησλ 
νπνίσλ ε πξνζθνξά σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο έρεη γίλεη απνδεθηή. 

5. Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη Φάθεινη Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ 

επαλαθέξνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ απνζθξάγηζε ηνπο, φζεο 
πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ (βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Ππκκεηνρήο) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Νη Φάθεινη Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ γηα 

φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο 
απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη. 

6. Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ 
θαηά θχιιν (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 

7. Απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ δεηγκάησλ θαη ηα δείγκαηα θάζε πξνζθνξάο θαηακεηξψληαη, 
αξηζκνχληαη, κνλνγξάθνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε νκνηφκνξθνπο θελνχο θαθέινπο (ρσξίο λα 

δηαθαίλεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ) νη νπνίνη ζθξαγίδνληαη,  ελ ζπλερεία 

αξηζκνχληαη επί ηε βάζεη ηνπ αχμνληνο αξηζκνχ θάζε πξνζθνξάο θαη δηαβηβάδνληαη ζηνλ 
πεχζπλν ηνπ Ρκήκαηνο Κεραλνξγάλσζεο ηεο Kεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο. Ν έιεγρνο απηφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ 
κέινπο ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ. 

8. Αθνχ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δεηγκάησλ απφ ηνλ πεχζπλν ηνπ Ρκήκαηνο 
Κεραλνξγάλσζεο ηεο Kεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο απηά παξαδίδνληαη εληφο ησλ 

νκνηφκνξθσλ θελψλ θαθέισλ ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζπλνδεπφκελα 

απφ έγγξαθε έθζεζε ηνπ  πεπζχλνπ ηνπ Ρκήκαηνο Κεραλνξγάλσζεο ηεο Kεληξηθήο 
πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο πεξί ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ ζπκβαηφηεηαο θαη νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία γηα ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, φπσο 
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Νη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ απνξξηπηέεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. 
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9. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, αμηνινγεί ηηο Ρερληθέο 

Ξξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο ε απφθαζή ηνπ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη ν ηφπνο, ε ψξα θαη ε 

εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο, ησλ 
νπνίσλ ε Ρερληθή Ξξνζθνξά έρεη γίλεη απνδεθηή. 

10. Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ 
επαλαθέξνληαη - γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο - ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Όζεο δελ 
θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Νκνίσο επηζηξέθνληαη θαη νη 

Φάθεινη Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ πνπ δελ είραλ απνζθξαγηζζεί. 
11. Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ 
θαηά θχιιν. 

12. Κεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζε 

θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ Ξίλαθα Θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά 
θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ν 

πξνηεηλφκελνο πξνο θαηαθχξσζε ηνπ Έξγνπ, επηθξαηέζηεξνο αλάδνρνο (πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο). 

13. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε 
κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

14. Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε 
κφλν ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην δηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο επηζπκνχλ, 

κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ πξνζθνξψλ (ζε θάζε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο) χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνχ. Ζ εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη κεηά απν θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απν ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ θάζε απνηειέζκαηνο,  
ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο θαη ρσξίο λα 

επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ςεθηνπνίεζεο, αλαπαξαγσγήο ή 
αλακεηάδνζεο.  

15. Πε πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 
ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» θαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε 

ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο 
πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
16. Πε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθά ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο  ζε δχν (2) φκνηα αληίηππα. 

Πεκείσζε: 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα κέζα (cds) πνπ πεξηέρνπλ ηα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ 

Ρερληθψλ θαη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε: 

 ην θαηά πφζνλ είλαη αλαγλψζηκα θαη κε επαλεγγξάςηκα, 

 νπνηαδήπνηε άιιε παξάιεηςε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο. 
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Πε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε θάπνην κέζν (cd) απηφ επηζηξέθεηαη ζηνλ 

δηαγσληδφκελν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη λέν, ζχκθσλα κε ηηο 
πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, εληφο δύν (2) εκεξώλ από ηελ κε απόδεημε 

παξαιαβήο, έγγξαθε ελεκέξωζε. 

17.2. Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

α)  Απνξξίπηνληαη ωο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο: 
 είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

 δελ ζπλνδεχνληαη απφ δείγκα  

 παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο. Αληίζεηα, δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο 

απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 
Νη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

απνξξηπηέεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. 
β)  Ρερληθή Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππφινηπσλ πξνζθνξψλ. 

γ)  Νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ίδησλ πξνζθνξψλ. 

δ)  Ρειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην ιφγν Β/Θ. 
 

Θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε Δπηηξνπή κπνξεί λα απνξξίςεη ηζρπξηζκνχο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νη 
νπνίνη θαηά ηε γλψκε ηεο δελ απνδεηθλχνληαη επαξθψο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν δηαγσληδφκελνο ζα 

εηδνπνηεζεί ζρεηηθά θαη αλ έρεη επηπιένλ ζηνηρεία πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζεη κέζα ζε ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε. 
 

 
17.2.1. Καηάηαμε πξνζθνξώλ θαη επηινγή ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο 

 
Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηνλ ιφγν Β/Θ. Ππκθεξφηεξε 

πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ιφγν Β/Θ, φπνπ Β ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 

πξνζθνξάο θαη Θ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. 
 

Ξξνζθνξέο πνπ ηειηθά ππνινγίδνληαη λα έρνπλ ίζνπο ιφγνπο Β/Θ, ζεσξνχληαη σο ίζεο. Πε πεξίπησζε 
ηζνβαζκίαο φηαλ ν ίδηνο ιφγνο Β/Θ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο, απηέο 

θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο Ρερληθήο Βαζκνινγίαο. 

 
Κε βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 

πξνθξίλεηαη σο αλάδνρνο, ν πξψηνο ζε θαηάηαμε δηαγσληδφκελνο. 

 
17.2.2.  Τπνινγηζκόο βαζκνύ Β (Σερληθή αμηνιόγεζε) 
Ν βαζκφο Β ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν Β = Π(βi * ζi), δειαδή είλαη ην άζξνηζκα 

ησλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θάζε νκάδαο ή ππννκάδαο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (βi), επί ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο (ζi). Ρα βi θαη ζi νξίδνληαη ζηνλ Ξίλαθα ηεο επφκελεο 
παξαγξάθνπ. 

 
Θάζε νκάδα απνηειείηαη απφ επί κέξνπο θξηηήξηα, ηα νπνία βαζκνινγνχληαη ρσξηζηά, κε εχξνο 

βαζκνινγίαο 100 έσο 110 κνλάδεο θαη επηπιένλ έρνπλ επηκέξνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. 
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Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ησλ νκάδσλ βαζκνιφγεζεο βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 

βαζκνχο. 
 

Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε 

πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 2 

νκάδσλ. 

 
17.2.3 Οκάδεο θξηηεξίωλ –Κξηηήξηα ηερληθήο αμηνιόγεζεο 
Νη νκάδεο θξηηεξίσλ, ηα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θάζε νκάδαο θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο έρνπλ σο εμήο:  

 
ΟΜΑΓΑ 

Α΄ 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/Δ 

Α.1 Ππκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηηο Ρερληθέο 
Ξξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 

30% Κέξνο Β, άξζξν Β.6 
Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο 
Ρερληθψλ θαη 
Ππκπιεξσκαηηθψλ 
Ξξνδηαγξαθψλ 

Α.2 Ππκβαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο κε 
ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε γηα ηελ 
εμαζθάιηζε νκνηνγελνχο ιεηηνπξγίαο ησλ 
έμη Ξαξαξηεκάησλ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

40% Βεβαηψζεηο 1 θαη 2 ηνπ 
Κέξνπο Β, άξζξνπ 
Β.5.1 ηεο παξνχζεο 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α΄ 70%  

 
 

 
ΟΜΑΓΑ Β΄ 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/Δ 

Β.1 Νη παξερφκελεο εγγπήζεηο γηα ην 
πξνζθεξφκελν πιηθφ (εηηθέηεο RFID)  

10% Δγγχεζε 1 ηνπ Κέξνπο 
Β, άξζξνπ Β.5.2  ηεο 
παξνχζεο 

Β.2 Νη παξερφκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ  
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ 
πξνηεηλφκελε απφ ηε πξνθήξπμε 
κεζνδνινγία 

5% Βεβαίσζε 5 ηνπ Κέξνπο 
Β, άξζξνπ Β.5.1  ηεο 
παξνχζεο 

Β.3 Νη παξερφκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα  

15% Βεβαηψζεηο 3 θαη 6 ηνπ 
Κέξνπο Β, άξζξνπ 
Β.5.1  ηεο παξνχζεο 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β΄ 30%  

ΤΝΟΛΟ Α+ Β ΟΜΑΓΧΝ 100%  
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17.3. Γηαδηθαζία θαηαθύξωζεο Γηαγωληζκνύ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαιείηαη λα ππνβάιιεη ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ηωλ είθνζη (20) 

εκεξώλ (Ν. 3614/2007, άξζξν 25) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηνλ 

Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο (βι. Άξζξν 11.2. ηεο παξνχζεο), πξνθεηκέλνπ απηά λα 
ειεγρζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Ρα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη 

ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν. 

Πε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε απνζθξαγίδεηαη ν Φάθεινο 

Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. φια ηα 
πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ θαηά θχιιν. ηε δηαδηθαζία απηή θαινύληαη λα παξαζηνύλ 

όζνη έρνπλ ππνβάιιεη παξαδεθηή ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. ειέγρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο θαη εηζεγείηαη ζην 

αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ην νπνίν απνθαίλεηαη κε 
ζρεηηθή ηνπ απφθαζε θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο,  ε απφθαζή ηνπ. 

Πε πεξίπησζε απνδνρήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαιεί εγγξάθσο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν 

δηαγσληζκφο, λα ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά θαη Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία ζα είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.2. ηεο παξνχζαο. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο θαιεί ηνλ επφκελν ζηνλ ηειηθφ Ξίλαθα Θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, λα ππνβάιιεη ηα 
Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο αλσηέξσ. 

ΑΡΘΡΟ 18 :  ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ απφξξηςε πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
θάησζη πεξηπηψζεηο: 

1. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ηνπ άξζξνπ 10. 

2. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ησλ άξζξσλ  

11.1 θαη 11.2. 
3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ 

άξζξνπ 12. 
4. Κε θαηάζεζε δείγκαηνο 

5. Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 
6. Σξφλνο παξάδνζεο Έξγνπ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

7. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα 

ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
8. Ξξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
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9. Ξξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο δηαθήξπμεο. 
10. Ξξνζθνξά πνπ ε πξνζθεξόκελε εγγχεζε είλαη κηθξφηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ 

ειάρηζηε δεηνύκελε, δελ δηαξθεί αθέξαην αξηζκφ κελψλ θαη δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ  

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
11. Ξξνζθνξά πνπ αθνξά κφλν ζε κέξνο ηνπ έξγνπ θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ 

ππεξεζηψλ/πξντφλησλ. 
12. Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: Ξξηλ ηελ απφξξηςε κηαο ηέηνηαο Ξξνζθνξάο ζα 

δεηείηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

(π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ 
ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν δηαγσληδφκελνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ ηελ 

πξσηνηππία / θαηλνηνκία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ 
αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη.  
13. Ξξνζθνξά ε νπνία εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ θφζηνπο ζε είδνο, πξντφλ 

ή ππεξεζία (εθηφο εάλ ξεηά απαηηείηαη απφ ηε Γηαθήξπμε), ή ζε κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν ζε άιιν 

κέξνο πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. 
14. Ξξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα 

απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά δηαγσληδνκέλνπ γηα 

ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΠΡΟΦΤΓΔ 

Ξξνζθπγέο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ ζ’ απηφλ θαη ηεο 
λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ έσο θαη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ππνβάιινληαη ζχκθσλα ηνλ 

Λ.3886/2010 (ΦΔΘ Α΄ 173). 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ - ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ θεθάιαην. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Ζ 

θαηαθχξσζε (Άξζξν 5 παξ. 2, Λ. 3886/2010) γίλεηαη αθνχ παξέιζνπλ δέθα (10) εκέξεο γηα ηελ 
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο κε αθεηεξία ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνπο ινηπνχο δηαγσληδνκέλνπο.  

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ ζηνλ αλάδνρν γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ θαη 

ζηνπο ινηπνχο δηαγσληδνκέλνπο. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην 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,  
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(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 δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,  

(iv)  εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν.  

Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη δηαγσληδφκελνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν. 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα 
ππνγξαθεί ζχκβαζε, ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ηεο παξνχζαο. 

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

3. 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. Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα 

θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε 
ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά 

ζεηξά ε Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ε Νηθνλνκηθή ηνπ Ξξνζθνξά θαη ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. 

4. Ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα 
(10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

5. Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δέθα (10) εκεξώλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη 
παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη Δγγύεζε Καιήο 

Δθηέιεζεο ύκβαζεο, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο. Πε 
απηή ηελ πεξίπησζε, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο απνθαζίδεη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Ζ απφθαζε απηή 

ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ εθπηψηνπ θαη ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

6. Ζ αλσηέξσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (βι. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ). 
7. Ζ Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 
8. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 

ζην πιαίζην ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά θαη θαη’ αλαινγία κε ην 

παξαδηδφκελν έξγν (βι. άξζξν 31 ηεο παξνχζαο). Ζ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο αληηζηνηρεί ζην 
70% ηνπ έξγνπ θαη ηεο ηειηθήο θάζεο ζην ππνιεηπφκελν 30%. Ν ηξφπνο πιεξσκήο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη  αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζηελ 

ππεξεζία ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

Α.  Βεβαίσζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
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Β. Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ  

Γ. Ξηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  
Γ.    Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε 

άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 
βάζεη ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΚΣΔΛΧΝΙΜΟ - ΦΟΡΟΙ - ΓΑΜΟΙ 

Ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηνλ ηπρφλ εθηεισληζκφ ηνπ πιηθνχ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα παξαδψζεη, ζηνπο 
ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ Βηβιηνζήθεο Πάκνπ θαη Οφδνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Νη δαζκνί, θφξνη θαη ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΙ 

Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ. 

Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο Φάζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ 
ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο 

ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

1. Αλ ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο: 
 πνζνζηφ 0,2% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ.  

2. Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε 

θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

3. Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 
αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε. 

4. Νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 
5. Νη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε 

ππέξβαζεο ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή κε νινθιήξσζεο θάζεσλ ή κε παξάδνζεο 
παξαδνηέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ.  

6. Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε, ζα επηβάιινληαη κε 
απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κεηά απν ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 
επνκέλε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ 

Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο. 
7. Κε ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο κφλν αλ ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα 
ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν επηπιένλ ησλ 

ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί. 
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8. Πε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο Έλσζεο, ηα 

νπνία ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. Νη σο άλσ πνηληθέο ξήηξεο 
επηβάιινληαη ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο.  

9. Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 

δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο 
ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

10. Γηα ηελ απφξξηςε παξαδνηέσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ: Πχκθσλα κε ηελ ππεχζπλε δήισζε 
πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά (βεβαίσζε κε α/α 4 ζην ΚΔΟΝΠ Β’, ηνπ άξζξνπ 

Β.5.1), ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα αληηθαηαζηήζεη φιεο ηηο εηηθέηεο RFID πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο απνγξαθήο επξέζεζαλ ειαηησκαηηθέο ή/θαη κε πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο  (ΚΔΟΝΠ Β’, άξζξν 
Β.3.2 Αλαιπηηθή Κεζνδνινγία πινπνίεζεο ζηαδίνπ 3)  

ΑΡΘΡΟ 25 : ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα εξγαζηψλ 
(Ξξφγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ) ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα 
ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ην νπνίν 

θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη. 

2. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηελ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο 

(ΘΒ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Έξγν 

(ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ. 

4. Ν αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Πε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο 

πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

5. Ν αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, επηζηεκνληθνχ θαη 
ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, 

ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, 
ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο (ΘΒ) θαη ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ή ησλ 
εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα δεηήζεη κεηά απν ζρεηηθή πξφηαζε ηεο 
Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο (ΘΒ) ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ 

αλαδφρνπ, νπφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο 
εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ 

αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κφλν κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν 
αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο εγγξάθσο δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
αληηθαηάζηαζε. 

6. Πε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, 
κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα 

αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο, κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη 
πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
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7. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ή ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ. 

8. Ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, νχηε λα 

ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, ζε φισο εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο. Πε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζθνκίδεη ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά 
ζε πξψηε αίηεζε απηνχ. Πε θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή 
ππεξγνιαβίαο, νχηε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά 

κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε Ρξάπεδα, 
θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ην εθρσξνχκελν 

ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο 
Ρξάπεδαο.  

9. Ν αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο ή θαη ηελ Βηβιηνζήθε ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ 

πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο 
ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

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

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά 
πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
11. Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη 

ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 
12. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 

Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε δηαθήξπμε 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ 

ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα 
πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο σο ιφγνο 

απαιιαγήο ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

13.  Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα 

ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο. 

14. Πε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλάδνρν, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε ζχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

ηνπ αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα 
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην  
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Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Δπίζεο 

ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ 
πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ην νπνίν εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Πε 
πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο 

ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ 
εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. 
15. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 

ηνπο Θαλνληζκνχο ΔΘ 1083/2006 (άξζξν 69) θαη ΔΘ 1828/2006 (άξζξα 2 - 10). 

ΑΡΘΡΟ 26 : ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ 

Πε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 

ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ή απφ λέν ζπλεξγάηε / ππεξγνιάβν 

ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ 
Έξγνπ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν πξψηνο φηη ζην 

πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο 

ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 

Πε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν 
αλάδνρνο. 

ΑΡΘΡΟ 27 : ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο θαη γηα δηάξθεηα 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ, 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 εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.  

Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 
εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο κεηά απν ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Δηδηθφηεξα:  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη αζθαιέο πιεξνθνξηθφ πεξηβάιινλ ψζηε νπδείο ηξίηνο πξνο 
ηελ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο (ΘΒ) θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ  ηεο ζηε Πάκν θαη Οφδν  ή ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο – ππεξθείκελνο ή ππνθείκελνο απηνχ - λα 
κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν πιεξνθνξηψλ ηνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε δηθή ηνπ έγθξηζε. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ 

Πάκνπ θαη Οφδνπ  ή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Υο εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζηνπο ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ Πάκνπ θαη Οφδνπ ή ηνπ 
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Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, σο εκπηζηεπηηθά. Ζ ηήξεζε εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αλάδνρν δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ Πάκνπ θαη Οφδνπ  ή ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, λα παξαδψζεη κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο φια 

ηα ζηνηρεία, έγγξαθα θιπ. πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη αθνξνχλ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο 
(ΘΒ) θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ  ηεο ζηε Πάκν θαη Οφδν  ή ην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, λα ηεξεί κηα πιήξε ζεηξά ησλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ 

πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζην 
πιαίζην ηνπ έξγνπ απφ απηφλ. Ρα αξρεία απηά πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαρσξίζηκα απφ άιια αξρεία 

ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ αθνξνχλ ην έξγν. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ην απφξξεην θαη ηα αξρεία πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα αηφκσλ θαη πνπ ηπρφλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ έξγνπ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, λα επηηξέπεη ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηελ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ Πάκνπ θαη Οφδνπ  
θαη ζηα άηνκα πνπ νξίδνληαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο λα 

δηελεξγνχλ, θαηφπηλ έγγξαθεο αηηήζεσο, ειέγρνπο ησλ ηεξνχκελσλ αξρείσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηε 
ζχκβαζε. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη θαη νη ππάιιεινη/ 

ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνη ηνπ γλσξίδνπλ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο. Ρα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ κε ηήξεζε ησλ 
παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ερεκχζεηαο, ν αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ηε ζχκβαζε. Δπίζεο, ην  
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

αλάδνρν ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ δεκίαο.  

Ρν  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δεζκεχεηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά γηα δύν 

(2) έηε ηα ζηνηρεία πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ απφ ηνλ αλάδνρν εάλ αθνξνχλ ζε ηερληθά ζηνηρεία 
ή πιεξνθνξίεο θαη ηερλνγλσζία ή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εθφζνλ απηά θέξνπλ ηελ 

έλδεημε «εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν». Πε θακία πεξίπησζε ε εκπηζηεπηηθφηεηα δελ δεζκεχεη ην  

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνο ηηο αξρέο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο θαη ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο δίθεο, έλζηαζεο, δηαηηεζίαο, ζην 

απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηεο απφ ηα κέξε, ηνπο δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο 

θαζψο θαη ηνπο δηθαζηέο ηεο δηαηηεζίαο. 

ΑΡΘΡΟ 28 : ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην έξγν, θαζψο 

θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε δαπάλεο 
ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο θαη Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ Πάκνπ θαη Οφδνπ, πνπ κπνξνχλ 
λα ηα δηαρεηξίδνληαη πιήξσο θαη λα ηα εθκεηαιιεχνληαη (φρη εκπνξηθά), εθηφο θαη αλ ήδε πξνυπάξρνπλ 

ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.  

Ρα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

– Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ 
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Πάκνπ θαη Οφδνπ  θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζην   θαηά ηελ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Πε 
πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ 

παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

Κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα παξαρζνχλ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ 
αλάδνρν απηνδίθαηα ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ζηε Θεληξηθή 

πεξεζία Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, νη νπνίνη ζα είλαη πιένλ νη απνθιεηζηηθνί δηθαηνχρνη 

επί ηνπ έξγνπ θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά αλαθεξνκέλσλ ηεο εμνπζίαο νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο αλαπαξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ κε 

θάζε κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηελ εμνπζία θφξησζεο, εκθάληζεο ζηελ νζφλε, εθηέιεζεο 
κεηαβίβαζεο, αληηγξαθήο, απνζήθεπζεο αιιά θαη ηξνπνπνίεζεο ρσξίο άδεηα ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζε 

θάζε πεξίπησζε παξέρεηαη αλέθθιεηα δηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 29 : ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

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

ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα 
Κπηηιήλεο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην. 

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

ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη 

ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά 
ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

ΑΡΘΡΟ 30  : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απν αξκφδηα 

ηξηκειή Δπηηξνπή, πνπ ζα νξηζζεί απν ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζηνλ αλάδνρν. 

Κεηά ηελ κε νηνλδήπνηε ηξφπν νξηζηηθή πνζνηηθή θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ 
ηπρφλ απαηηήζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ _ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο ζα επηζηξέςεη ζηνλ αλάδνρν ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 31 : ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ 

31.1. Σόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο 

Υο ηφπνο πινπνίεζεο θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ Ξαξαξηεκάησλ 
Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Οφδν (Ιεσθφξνο Γεκνθξαηίαο 1 - 85 100 Οφδνο)  θαη 

Πάκν (Θαξιφβαζη - 83 200 Πάκνο), φπνπ ζα παξαδνζνχλ κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ νη 

εηηθέηεο RFID, ζα επηθνιιεζνχλ ζηα ηεθκήξηα ησλ ζπιινγψλ ηνπο, ζα δηαζπλδεζνχλ κε ην ζχζηεκα 
απηνκαηνπνίεζεο θαη ζα ειεγρζνχλ.  

Αλαιπηηθφηεξα ε παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλά Ξαξάξηεκα ζε 2 θάζεηο: 
 

Α’ Πξώηε θάζε παξάδνζεο: Μέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα παξάδνζεο πξώηεο θάζεο: Έσο 3 
κήλεο ζην Ξαξάξηεκα ηεο Πάκνπ θαη έσο 2 κήλεο ζην Ξαξάξηεκα ηεο Οφδνπ βάζεη ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζην ΜΔΡΟ Β, άξζξν Β.4. 



Γηαθήξπμε Γηαγωληζκνύ γηα ην Έξγν Παξνρήο Τπεξεζίαο «Δπέθηαζε εθαξκνγήο 

ηερλνινγίαο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζω ξαδηνζπρλνηήηωλ 

(RFID – Radio Frequency Identification) ζηα  Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο  άκνπ 
θαη  Ρόδνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 

Μέξνο Α: Γεληθνί όξνη δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ 

 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
Πειίδα 29 απφ 53 

 

Β’ Σειηθή θάζε παξάδνζεο: Μέγηζην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηειηθήο θάζεο: Έσο 1 εβδνκάδα  
αλά Ξαξάξηεκα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ιφγνπο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο ε ηειηθή θάζε 

παξάδνζεο πξέπεη λα δηελεξγεζεί κφλν θαηά ηε θαινθαηξηλή πεξίνδν ηνπ 2012 θαη ζε ρξφλν πνπ ζα 

ππνδείμεη ε Βηβιηνζήθε θαη ζχκθσλα κε ην Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ΜΔΡΟ Β, 
άξζξν Β.4). 
 

31.2. Παξαιαβή έξγνπ – Παξαδνηέα 

Ρελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.   

 
Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο: 

 
Α’ Πξώηε θάζε παξαιαβήο – Παξαδνηέα: Ν αλάδνρνο φηαλ νινθιεξψζεη ηελ επηθφιιεζε ησλ 

60.000 εηηθεηψλ RFID ζα ελεκεξψζεη εγγξάθσο θαη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ πεξεζία ηεο Βηβιηνζήθεο 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ πξψηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ 

επηηξνπή παξαιαβήο ζα παξαιάβεη ηα αξρεία («Θαζεκεξηλήο πξνφδνπ» θαη RFIDMMEEE.xls πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο Β΄, άξζξν Β.3.1. θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν 
ζε ηεθκήξηα πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηε ζέζε ηνπο (ζην ξάθη) ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ «Τεθηαθφ 

Βνεζφ Βηβιηνζήθεο» πνπ δηαζέηεη θάζε Ξαξάξηεκα. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη ε ηαχηηζε ή φρη ηνπ 
δείγκαηνο ησλ αξηζκψλ barcode πνπ βξίζθνληαη επηθνιιεκέλα ζηα ηεθκήξηα κε απηά ηα νπνία ζα 

θαίλνληαη απνζεθεπκέλα ζηελ κλήκε ηνπ Τεθηαθνχ Βνεζνχ Βηβιηνζήθεο, ψζηε ε επηηξνπή 

παξαιαβήο λα θξίλεη ηελ επηηπρή ή φρη νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ. 
 

Β’ Σειηθή θάζε παξαιαβήο – Παξαδνηέα: Όηαλ νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο απνγξαθήο απφ ηνλ 
αλάδνρν, ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα παξαιάβεη αλά Ξαξάξηεκα Οφδνπ θαη Πάκνπ αλαιπηηθή αλαθνξά 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ απνγξαθήο. Πηελ αλαθνξά απηή πέξαλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηεο 

απνγξαθήο πνπ δίλεη ζε κνξθή αξρείσλ ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα Advance ηεο βηβιηνζήθεο ζα 
παξαδνζνχλ θαη ιίζηεο κε ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ηεθκεξίσλ θαη ηηο αζπκθσλίεο κε ηνλ Θαηάινγν ηεο 

Βηβιηνζήθεο. Πηηο ιίζηεο ζα θαίλνληαη θαζαξά αξηζκεηηθά ην πφζεο εγγξαθέο barcode ησλ ηεθκεξίσλ 
δελ ηαπηίζηεθαλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνγξακκαηηζκέλεο RFID εγγξαθέο ιφγσ θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

RFID ηα νπνία θαη ζα πξέπεη άκεζα λα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέεο εηηθέηεο.  
Κεηά ηελ γξαπηή βεβαίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ 

εηηθεηψλ RFID ε επηηξνπή παξαιαβήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πεχζπλν ηνπ Απηνκαηνπνηεκέλνπ 

Ππζηήκαηνο Θαηαινγνγξάθεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο ζα απνθαλζεί γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ έξγνπ θαη ζα πξνρσξήζεη ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

 
ΑΡΘΡΟ 32 : ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

32.1.  Αλωηέξα βία  

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρνο, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 

ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

32.2. Έιεγρνη Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηελ πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη ηελ 

Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΙ).  

Δπηζπλάπηνληαη :  

ΜΔΡΟ Β΄: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 

Β.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 
Β.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 



Γηαθήξπμε Γηαγωληζκνύ γηα ην Έξγν Παξνρήο Τπεξεζίαο «Δπέθηαζε εθαξκνγήο 

ηερλνινγίαο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζω ξαδηνζπρλνηήηωλ 

(RFID – Radio Frequency Identification) ζηα  Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο  άκνπ 
θαη  Ρόδνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 

Μέξνο Α: Γεληθνί όξνη δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ 

 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
Πειίδα 30 απφ 53 

Β.3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Β.4 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Β.5 ΒΔΒΑΙΧΔΙ-ΔΓΓΤΗΔΙ 

Β.6 ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΧΓΗ ΤΛΙΚΧΝ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ: YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ 
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 

 



Γηαθήξπμε Γηαγωληζκνύ γηα ην Έξγν «Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηερλνινγίαο 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζω ξαδηνζπρλνηήηωλ (RFID – Radio 
Frequency Identification) ζηα  Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο  άκνπ θαη  Ρόδνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 
Μέξνο Β’ : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ 

 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
ειίδα 31 από 53 

ΜΔΡΟ Β: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 
 

Β.1.     ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 
 

Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2009, αμηνπνηψληαο πφξνπο ηνπ 
Γ’ΘΞΠ πηνζέηεζε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ηαπηνπνίεζεο 

RFID (Radio Frequency identification – αλαγλψξηζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ). Ππγθεθξηκέλα νη πξψηεο 
εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο RFID έγηλαλ ζηα Ξαξαξηήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο Κπηηιήλεο, Σίνπ θαη Πχξνπ 

ζε επίπεδν ηαπηνπνίεζεο, δηαρείξηζεο θαη απνγξαθήο ηνπ πιηθνχ. Ρν Ξαξάξηεκα ηεο Ιήκλνπ 

πηνζέηεζε ηελ ηερλνινγία RFID απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 2009.  
 

Θαηά ηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε ζηα ηέζζεξα Ξαξαξηήκαηα θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία 
κηα ππνδνκή εγγξαθήο εηηθεηψλ RFID ηεο εηαηξίαο 3Κ κε ηελ πιεξνθνξία ηνπ γξακκσηνχ θψδηθα 

(barcode) ηνπ ηεθκεξίνπ. Νη εηηθέηεο RFID πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα βηβιία έρνπλ ηηο εμήο 
δηαζηάζεηο: 58 mm x 58 mm (εηηθέηα ηχπνπ D6 ηεο εηαηξείαο 3Κ) θαη 49mm x 81mm (εηηθέηα ηχπνπ 

D4 ηεο εηαηξείαο 3Κ). 

 
Ζ ηερλνινγία RFID έρεη εθαξκνζζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθό 

απηνκαηνπνίεζεο βηβιηνζήθεο Advance 6.7 ηεο εηαηξείαο GEAC, ηφζν ζηε δηαδηθαζία 
δαλεηζκνχ, φζν θαη απνγξαθήο θαη ειέγρνπ ειιείςεσλ.   

 

Η πθηζηάκελε ππνδνκή επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε θαη άιιωλ δπλαηνηήηωλ ηεο ηερλνινγίαο 
RFID όπωο ελδεηθηηθά ηελ ρξήζε αληηθιεπηηθώλ ζπξώλ  θαη ζπζηεκάηωλ 

απηνκαηνπνηεκέλνπ δαλεηζκνύ/επηζηξνθώλ θαη νίθνζελ λνείηαη όηη νη πξνηεηλόκελεο 
εηηθέηεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αληίζηνηρεο δπλαηόηεηεο. 

Β.1.1.  Αλάιπζε ππνδνκώλ Σερλνινγίαο RFID  

Πηα Ξαξαξηήκαηα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ην παξαθάησ πιηθφ 

θαη ινγηζκηθφ ζε μερσξηζηφ ρψξν πνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη ρψξνο εξγαζίαο θαη ηνλ νπνίνλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία ηνπ ρσξίο θακία δηθηά ηνπ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε: 

1. Πηαζκφο H/Y κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθφ RFID Conversion software ηεο 3Κ πνπ 

βνεζάεη ην πξνζσπηθφ ζηελ κεηαηξνπή ηνπ barcode ζε RFID.  

2. Πηαζκφο εξγαζίαο Model 895 Staff Workstation ηεο 3Κ  γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ barcode 

ησλ βηβιίσλ ζε ξαδηνζπρλφηεηα πνπ απνζεθεχεηαη κφληκα ζηηο εηηθέηεο RFID. Ζ 

πιεξνθνξία απηή παξακέλεη αλελεξγή πξάγκα πνπ ηελ θαζηζηά αθίλδπλε γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ παξαξηεκάησλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ελεξγνπνηείηαη κφλνλ κε ηελ παξνπζία, 

ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηηο εηηθέηεο, θαηάιιειεο ζπζθεπήο αλάγλσζεο ηεο ξαδηνζπρληθήο 

απηήο πιεξνθνξίαο (αλαγλψζηεο DLA). Ν ζηαζκφο απηφο εξγαζίαο είλαη θαηάιιεια 

ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ Ζ/ αλσηέξσ. 

3. Ππζθεπή (RFID tag dispenser) πνπ βνεζάεη ζηελ απνθφιιεζε ησλ RFID εηηθεηψλ απφ ηελ 

ζπζθεπαζία ηνπο. Πεκεηψλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή είλαη ζπκβαηή κε ζπζθεπαζίεο 

εηηθεηψλ ζε ξνιφ ησλ 1000 κε δηάκεηξν 75 mm. 

4. Αλαγλψζηεο ηεο ξαδηνζπρληθήο πιεξνθνξίαο Digital Library Assistant (DLA) Model 803 

ηεο εηαηξείαο 3M («Τεθηαθφο Βνεζφο Βηβιηνζήθεο») δειαδή ζπζθεπή κεγέζνπο 

αλαγλψζηε ρεηξφο (barcode scanner) πνπ κία απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ είλαη φηη φηαλ 

πιεζηάζεη ζε απφζηαζε θάπνησλ εθαηνζηψλ έλα ηεθκήξην πνπ έρεη επηθνιιεκέλε επάλσ 

ηνπ εηηθέηα RFID, ελεξγνπνηεί ηελ εηηθέηα θαη δηαβάδεη ηνλ αξηζκφ barcode πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλν ζε απηήλ. Ζ ζπζθεπή είλαη θνξεηή, ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο, δηαζέηεη 

απηνλνκία θάπνησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ζε πιήξε θφξηηζε θαη είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο 
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Βηβιηνζήθεο, ηδηαίηεξα ζηελ θάζε ηηο απνγξαθήο ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, γη’ απηό 

θξίλεηαη αλαγθαία πξνϋπόζεζε ηεο πξνκήζεηαο RFID από ηνλ αλάδνρν ε 100% 

ζπλεξγαζία πξνζθεξνκέλωλ εηηθεηώλ θαη ππάξρνπζαο ζπζθεπήο DLA. Ρνπο 

αξηζκνχο barcode πνπ δηαβάδεη ηνπο απνζεθεχεη ζηελ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο κλήκε ηνπ 

θαη κπνξεί κε ην θαηάιιειν δηθφ ηνπ ινγηζκηθφ (747 Data Management Kit for DLA ηεο 

εηαηξίαο 3Κ) λα ηηο κεηαθέξεη ζε κνξθή ASCII ζε αξρείν ζηνλ Ζ/ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν Β.1.1. θαη κε α/α 1 αλσηέξσ πνπ έρεη εγθαηεζηεκέλν απηφ ην ινγηζκηθφ. 

5. Πηνλ ζηαζκφ Ζ/ (άξζξν Β.1.1. θαη κε α/α 1 αλσηέξσ) είλαη ζπλδεδεκέλνο έλαο 

αλαγλψζηεο ρεηξφο (barcode scanner) γξακκσηνχ θψδηθα πνπ δηαβάδεη κεηαμχ άιισλ θαη 

γξακκσηφ θψδηθα ηχπνπ interleaved 2 of 5 πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Βηβιηνζήθε.  

Πεκεηψλεηαη φηη ζε δχν Ξαξαξηήκαηα ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο 2 ζπζθεπέο (Bookcheck 

Model 943 ηεο 3Κ)  ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο ησλ εηηθεηψλ RFID θαη ησλ ηαηληψλ αζθαιείαο 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηα ηεθκήξηα, κε ηηο νπνίεο ν βηβιηνζεθνλφκνο πξαγκαηνπνηεί εχθνια ηηο 

εξγαζίεο δαλεηζκνχ/επηζηξνθήο ησλ ηεθκεξίσλ. Έρεη δξνκνινγεζεί ε πξνκήζεηα 4 άιισλ ίδησλ 

ζπζθεπψλ θαη γηα ηα ππφινηπα παξαξηήκαηα. Νη ζπζθεπέο απηέο ζα αμηνπνηεζνχλ πιεξέζηεξα φηαλ ε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ αληηθιεπηηθψλ 

ζπξψλ πνπ αλίρλεπαλ ηαηλίεο αζθαιείαο (Tattle-Tape™ Security Strips ηεο 3M) κε ηηο αληηθιεπηηθέο 

πχιεο αλίρλεπζεο RFID. Κξίλεηαη αλαγθαία πξνϋπόζεζε ηεο πξνκήζεηαο RFID από ηνλ 

αλάδνρν ε 100% ζπλεξγαζία πξνζθεξνκέλωλ εηηθεηώλ θαη ζπζθεπήο Bookcheck Model 

943.  

Β.2.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε επέθηαζε ηεο Δθαξκνγήο Ρερλνινγίαο Ζιεθηξνληθήο Ραπηνπνίεζεο & 
Γηαρείξηζεο κέζσ Οαδηνζπρλνηήησλ (Radio Frequency Identification – RFID) ζηα Ξαξαξηήκαηα 

Βηβιηνζήθεο Πάκνπ θαη Οφδνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη:  
α) Ρελ ζπκβαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο κε ηελ ήδε εγθαηεζηεκέλε εθαξκνγή ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ηερλνινγίαο ζηα Ξαξαξηήκαηα Κπηηιήλεο, Σίνπ, Ιήκλνπ, θαη Πχξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ππάξρεη ζην Κέξνο Β, 

άξζξν Β.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

β) Ρελ ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνηεηλφκελε απφ ηελ πεξεζία  κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Κέξνο Β, άξζξν Β.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξία ζηάδηα: 

ηάδην 1. Ξξνκήζεηα 60.000 RFID εηηθεηψλ (Radio Frequency Identification Tags - εηηθέηεο γηα 

αλαγλψξηζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ) πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ  αλαθέξνληαη ζην Ξίλαθα 
Ππκκφξθσζεο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ Β.6.1 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, ζα έρνπλ επηηπρψο 

δνθηκαζζεί δείγκαηα ηνπο  απφ ηελ πεξεζία θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ζπκβαηφηεηα κε ηνλ πθηζηάκελν 
εμνπιηζκφ ηεο Βηβιηνζήθεο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β, άξζξν Β.1.1 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο.  
ηάδην 2. Ξξνγξακκαηηζκφο θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηηθεηψλ (Radio Frequency Identification Tags - 

εηηθέηεο γηα αλαγλψξηζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ) ζηα ηεθκήξηα ηεο ζπιινγήο ησλ Ξαξαξηεκάησλ 

Πάκνπ θαη Οφδνπ, δηαζχλδεζε απηψλ κε ην ζχζηεκα απηνκαηνπνίεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

ηάδην 3.  Έιεγρνο νξζήο ηνπνζέηεζεο εηηθεηψλ κέζσ απνγξαθήο ησλ Ξαξαξηεκάησλ Οφδνπ θαη 
Πάκνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ DLA (Κέξνο Β, άξζξν Β.1.1. κε α/α 4 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο) 

 

 
Β.3.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηα ηάδηα 2 θαη 3, ε πξνηεηλφκελε απφ ηελ πεξεζία κεζνδνινγία 
πινπνίεζεο ηνπο είλαη ε αθφινπζε: 
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 Β.3.1.  Αλαιπηηθή Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηαδίνπ 2  
Ν αλάδνρνο ζα  πινπνηήζεη ην έξγν ζηα Ξαξαξηήκαηα Πάκνπ θαη Οφδνπ, ζε ρψξν εξγαζίαο πνπ ζα 

ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ πεξεζία θαη κε ηελ ππνδνκή πνπ απηή δηαζέηεη θαη  ε νπνία αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ (Κέξνο Β, άξζξν Β.1.1). Ζ επηθφιιεζε ησλ εηηθεηψλ ζηα ηεθκήξηα ζα γίλεηαη 

ηκεκαηηθά (π.ρ. αλά ξάθη) θαη κε ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ εηηθεηψλ ζηα ηεθκήξηα απηά ζα έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηαμηζεηηθή ζεηξά  κε απηή 
πνπ είραλ θαηά ηελ εκέξα έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη ε ζηαδηαθή κεηαθνξά 

ηεθκεξίσλ απφ ηα βηβιηνζηάζηα ζην ρψξν εξγαζίαο κε ηελ βνήζεηα θηλεηνχ βηβιηνζηαζίνπ, ε 
επεμεξγαζία ηνπο θαη ε ζηαδηαθή επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζηα ξάθηα θαηά ηελ απφιπηε ηαμηζεηηθή ηνπο 

ζεηξά. 

 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εηηθεηψλ RIFD  ζηα ηεθκήξηα γίλεηαη κε ηα θαησηέξσ ηξία (3) βήκαηα: 

Βήκα Η: Αλάγλσζε εηηθέηαο RFID κε ηελ πιεξνθνξία ηνπ αξηζκνχ Barcode ηνπ αληηηχπνπ 
Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάγλσζεο ηνπ barcode ηνπ ηεθκεξίνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ barcode αλαγλψζηε 

ηεο βηβιηνζήθεο θαη κεηαθνξά ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζην ινγηζκηθφ κεηαηξνπήο barcode ζε RFID 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ Ζ/ (Κέξνο Β, άξζξν Β.1.1 κε α/α 1 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο). 

Ξεξηπηψζεηο ιάζνπο α) θαη β): 
α) Πηε πεξίπησζε πνπ ην ηεθκήξην πεξηέρεη θαηεζηξακκέλν Barcode  ή κε εχθνια αλαγλψζηκν 
barcode απφ ηνλ αλαγλψζηε γξακκσηνχ θψδηθα (barcode scanner), ην πξνβιεκαηηθφ ηεθκήξην 

ηνπνζεηείηαη  ζε ρψξν πνπ επηιέγεη ν ππάιιεινο ηνπ αλαδφρνπ καδί κε ηπρφλ άιια ηεθκήξηα  πνπ 
παξνπζίαζαλ αληίζηνηρν  πξφβιεκα θαη πξνο ην ηέινο ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη ε 

αιιαγή  ησλ barcode ηνπ/ησλ ηεθκεξίσλ  θαη λα ελεκεξσζεί ν θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο κέζσ 

ηνπ module θαηαινγνγξάθεζεο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Βηβιηνζήθε Ξξνγξάκκαηνο 
Απηνκαηνπνίεζεο. 

β) Πηε πεξίπησζε πνπ ην ηεθκήξην δελ πεξηέρεη εηηθέηα barcode ηφηε αθνχ αθνινπζεζεί  ε 
πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία α) ν ππάιιεινο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη ζην ηέινο ηεο εκέξαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο λα: 

 Γεκηνπξγήζεη κηα λέα θαηαινγνγξαθηθή εγγξαθή θαηαρσξψληαο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ηνπ ηίηινπ θαη ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ ηεθκεξίνπ,  
 Γεκηνπξγήζεη έλα αληίηππν απηήο ηεο εγγξαθήο,  

 Ππλδέζεη ην θαηλνχξγην αληίηππν κε απηήλ ηελ εγγξαθή. 

Πην ηέινο ηεο εκέξαο επίζεο γηα ηα ηεθκήξηα πνπ πξνέθπςαλ κε αληηθαηεζηεκέλν ε λέν barcode 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ιάζνπο α) θαη β) αλσηέξσ, αθνινπζείηαη εθ λένπ ην Βήκα Η. 
Βήκα II:  Απνθφιιεζε, Ξξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εηηθέηαο  RFID κε 

ην barcode ηνπ ηεθκεξίνπ. 
Απνθφιιεζε κηαο θαηλνχξγηαο εηηθέηαο RFID απφ ηνλ δηαλεκεηή εηηθεηψλ RFID (RFID tag dispenser) 

θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο κε ηελ πιεξνθνξία ηνπ barcode ηνπ ηεθκεξίνπ, κέζσ ηνπ pad ηεο ζπζθεπήο 

895 Staff Workstation. 
Ξξαγκαηνπνηείηαη ν πξψηνο έιεγρνο ηνπ νξζνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εηηθέηαο RFID κε ζθνπφ λα 

δηαπηζησζεί αλ ν αξηζκφο Barcode ηνπ ηεθκεξίνπ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ RFID κε ηνλ νπνίν 
ζπλδέζεθε ε εηηθέηα. Ν ππάιιεινο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα βεβαησζεί γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ 

αξηζκνχ ηνπ λένπ-πξνγξακκαηηζκέλνπ RFID πνπ θαίλεηαη ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/ ζηελ θάζε απηή κε ην 

barcode ηνπ ηεθκεξίνπ. 
Ν δεχηεξνο έιεγρνο θαη ηαπηνπνίεζε εθ λένπ ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ barcode ηνπ ηεθκεξίνπ κε ηελ 

εγγξαθή ζην RFID γίλεηαη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 
α) Απνκάθξπλζε απφ ην pad θαη ζηελ ζπλέρεηα επαλαηνπνζέηεζε ηεο πξφζθαηα 

πξνγξακκαηηζκέλεο εηηθέηαο RFID μαλά πάλσ ζην pad ηεο ζπζθεπήο 895 Staff Workstation, έηζη 
ψζηε λα επαλεκθαληζηεί ν αξηζκφο RFID ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/ θαη 

β) Ραπηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ RFID κε ηνλ αξηζκφ barcode ηνπ ηεθκεξίνπ.  

Πε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εγγξαθήο ζην RFID ή ζηελ πεξίπησζε ειαηησκαηηθήο εηηθέηαο RFID (πνπ 
ζα αληηθαζίζηαηαη απφ κία θαηλνχξγηα), ζα επαλαιακβάλεηαη ην βήκα ΗΗ.  

Βήκα ΗΗΗ: Δπηθφιιεζε ηεο εηηθέηαο RFID θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ηεθκεξίνπ πίζσ ζην θηλεηφ 
βηβιηνζηάζην 
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Ζ εηηθέηα RFID ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε ζέζε ηνπ ηεθκεξίνπ (ζπλήζσο νπηζζφθπιιν) βάζεη 

νδεγηψλ πνπ ζα δνζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηεο Βηβιηνζήθεο. 
Αθνινπζεί ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ηεθκεξίνπ πίζσ ζην θηλεηφ βηβιηνζηάζην κε ηελ ζεηξά πνπ βγήθε 

(ψζηε λα κελ ραιάζεη ε ηαμηζέηεζε ησλ ηεθκεξίσλ). 
 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί 

θαζεκεξηλέο αλαθνξέο ηεο πξνφδνπ εξγαζίαο ηνπ έξγνπ σο εμήο: 
α) θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ζε έλα αξρείν «θαζεκεξηλήο πξνφδνπ» (πνπ ζα απνηειέζεη αξρείν 

γηα ηελ επηηξνπή παξαιαβήο), ηνπ πιήζνπο ησλ ειαηησκαηηθψλ εηηθεηψλ RFID θαζψο θαη ηνπ 
πιήζνο ησλ λέσλ RFID πνπ επηθνιιήζεθαλ πάλσ ζε ηεθκήξηα. Έηζη ζα έρνπκε κηα κεξηθή 

εηθφλα ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη εηδηθά ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο κεηαηξνπήο barcode ζε RFID  

θαζψο θαη ην πφζεο απφ απηέο ήηαλ ραιαζκέλεο γηα αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν. Ρν 
πιήζνο ησλ εηηθεηψλ RFID πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ θαηαγξάθεη θαη ην ινγηζκηθφ κεηαηξνπήο 

(RFID conversion software) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Ζ/. 
β) ελεκέξσζε ζην ηέινο θάζε κήλα εξγαζίαο ελφο αξρείνπ Excel (πνπ ζα έρεη ηελ νλνκαζία 

RFIDMMEEEE.xls φπνπ ΚΚ δχν ςεθία γηα ηνλ κήλα εξγαζίαο θαη ΔΔΔΔ ηέζζεξα ςεθία γηα ην 
έηνο). Πε απηφ ην αξρείν  ζα θαηαγξάθνληαη αζξνηζηηθά ην πφζα RFID πεξάζηεθαλ θαη 

ειέρζεζαλ θαη πφζα ζπλνιηθά βξέζεθαλ λα κελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα.  

Ρν αξρείν excel απηφ καδί κε ηα αξρεία «θαζεκεξηλήο πξνφδνπ» ζα είλαη αξρεία παξαδνηέα 
πξνο έιεγρν απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.  

γ) κεηαθνξά ζην ηέινο ηεο εκέξαο, φιεο ηεο νκάδαο ηεθκεξίσλ κε ηηο εηηθέηεο RFID (θαη 
απηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην Βήκα ΗΗ) μαλά ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε ζην ξάθη απφ ην νπνίν 

πξνήιζαλ. 

 
Β.3.2.  Αλαιπηηθή Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ζηαδίνπ 3 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηθφιιεζεο ησλ εηηθεηψλ RFID ζα αθνινπζήζεη απνγξαθή ζηα 
Ξαξαξηήκαηα ηεο Οφδνπ θαη ηεο Πάκνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ ππάξρνληνο  εμνπιηζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο 

(DLA αλαγλψζηεο) θαη ηηο αθξηβείο νδεγίεο ηνπ θάζε Ξαξαξηήκαηνο, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν Β.4. Κε ηελ απνγξαθή ζα γίλεη έλα πξνο έλα ηαχηηζε ησλ ηεθκεξίσλ ζηα 
νπνία έρεη επηθνιιεζεί ε εηηθέηα RFID κε ηηο θαηαρσξεκέλεο βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο αλά 

Ξαξάξηεκα, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνγξαθήο ηνπ Απηνκαηνπνηεκέλνπ 
Ππζηήκαηνο Θαηαινγνγξάθεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο Advance θαη ηνπ «Τεθηαθνχ Βνεζνχ Βηβιηνζήθεο» - 

DLA. Θα εθηππσζνχλ ιίζηεο ησλ ειιείςεσλ θαη αζπκθσληψλ. Πηε ζπλέρεηα ζα γίλεη έιεγρνο ησλ ελ 
ιφγσ ειιείςεσλ θαη αζπκθσληψλ θαη ζα απνθαηαζηαζεί ε πιεξφηεηα ηνπ Θαηαιφγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Ρειηθψο ζα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν απνγξαθήο κε ηηο ιεπηνκέξεηεο απηήο. Πην ηειηθφ απηφ αξρείν 

απνγξαθήο ζα θαίλνληαη αλαιπηηθά ην πιήζνο ησλ ηεθκεξίσλ πνπ απεγξάθεζαλ, πφζα RFID δελ 
ιεηηνχξγεζαλ ζσζηά θαη αληηθαηαζηάζεθαλ θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο φπσο πρ ηεθκήξηα πνπ δελ 

έρνπλ βξεζεί ζηε απνγξαθή απηή θιπ. Ρν αξρείν απηφ ζα δνζεί ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 
 

Β.4.  ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ρν έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλά Ξαξάξηεκα ζε 2 θάζεηο: 
Α’ Πξώηε θάζε πινπνίεζεο: Δπηθφιιεζε ησλ εηηθεηψλ RFID ζηα ηεθκήξηα θάζε Ξαξαξηήκαηνο. 

Γηαζχλδεζε απηψλ κε ην ζχζηεκα απηνκαηνπνίεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο Advance.  

Κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο πξψηεο θάζεο: Έσο 3 κήλεο ζην Ξαξάξηεκα ηεο Πάκνπ θαη 
έσο 2 κήλεο ζην Ξαξάξηεκα ηεο Οφδνπ. Νη εξγαζίεο ζηα δχν παξαξηήκαηα ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζνχλ ηαπηφρξνλα. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εξγαζίεο ηεο πξψηεο θάζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 
νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν εληφο εμακήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Β’ Σειηθή θάζε πινπνίεζεο: Ρειηθφο έιεγρνο θαιήο εθηέιεζεο ηεο Α’ θάζεο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο  
απνγξαθήο ησλ ηεθκεξίσλ ζηα  2 Ξαξαξηήκαηα Πάκνπ θαη Οφδνπ.  

Κέγηζην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηειηθήο θάζεο: Έσο 1 εβδνκάδα  αλά Ξαξάξηεκα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα 

ιφγνπο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο απνγξαθή κπνξεί λα δηελεξγεζεί κφλν θαηά ηε 
θαινθαηξηλή πεξίνδν ηνπ 2012 θαη ζε ρξφλν πνπ ζα ππνδείμεη ε Βηβιηνζήθε. 

 
Β.5.  ΒΔΒΑΙΧΔΙ  - ΔΓΓΤΗΔΙ  

Β.5.1. Βεβαηώζεηο 



Γηαθήξπμε Γηαγωληζκνύ γηα ην Έξγν «Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηερλνινγίαο 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζω ξαδηνζπρλνηήηωλ (RFID – Radio 
Frequency Identification) ζηα  Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο  άκνπ θαη  Ρόδνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 
Μέξνο Β’ : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ 

 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
ειίδα 35 από 53 

1. Ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο 

εηηθέηαο RFID φηη απηή είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηνλ εμνπιηζκφ ηεο Βηβιηνζήθεο, φπσο απηφο 
πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β, άξζξν Β.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο 
εηηθέηαο RFID φηη απηή είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο, 

φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β, άξζξν Β.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

3. Ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε φηη νη εηηθέηεο RFID πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα είλαη εηνηκνπαξάδνηεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
4. Ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε φηη πξηλ ηελ ηειηθή 

θάζε παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εηηθεηψλ RFID 

πνπ πηζαλφλ ζα βξεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
5. O δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ 

ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηελ κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη ζην Κέξνο Β, άξζξν Β.3 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη λα παξαζέζεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

6. O δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε φηη ζα ηεξήζεη ην 
ρξνλνδηάγξακκα πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε θαη λα θαηαζέζεη ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα  

εξγαζηψλ αλά Ξαξάξηεκα. 

7. Ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε εξγνζηαζηαθνχ ειέγρνπ 
θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο εηηθέηεο.  

 
Β.5.2. Δγγπήζεηο 

1. Ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη εγγχεζε δσήο ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ γηα 

ηηο εηηθέηεο RFID.  
2. Ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγγπεζεί κε ππεχζπλε δήισζε φηη ην θαηαηεζέλ 

ζηελ ππεξεζία δείγκα εηηθεηψλ ηαπηίδεηαη απνιχησο κε ηηο εηηθέηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο. 

 

Β.6. ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

Ζ νξγάλσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζε κνξθή πηλάθσλ έγηλε γηα νκνηνκνξθία ζηε ζχληαμε θαη 

ππνβνιή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο. Νη δηαγσληδφκελνη, 
επνκέλσο, ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπο πίλαθεο ζπκπιεξσκέλνπο θαη κε 

πιήξεηο αηηηνινγήζεηο κέζσ παξαπνκπψλ ζε ζρεηηθά εγρεηξίδηα ή έγγξαθα. Απιή θαηάθαζε ή 
επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο κηαο πξνδηαγξαθήο θαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηά 

ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα ηε δερζεί ή φρη. 
 

Ν δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ πηλάθσλ ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Ρα ππνρξεσηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ησλ ηερληθψλ 
θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηε ιέμε «ΛΑΗ». Αλ δελ ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα απηά ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
 

Δηδηθφηεξα, ε ζηήιε «Απάληεζε αλαδόρνπ» ησλ πηλάθσλ ζα ζπκπιεξσζνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο κε ηε ιέμε «ΛΑΗ»  εθφζνλ ην αληίζηνηρν ραξαθηεξηζηηθφ ή ππνρξέσζε πξνζθέξεηαη ή 
αλαιακβάλεηαη απ΄ απηνχο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζπκπιεξσζεί κε ηελ έλδεημε «ΝΣΗ». Πε 

πεξίπησζε πνπ κέλεη θελή ζεσξείηαη φηη ε απάληεζε είλαη «ΝΣΗ». 
 

Ρέινο, ζηε ζηήιε «Παξαπνκπή» γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε παξαπνκπή ζε ζειίδα ησλ επηζπλαπηνκέλσλ 
ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ή εγγξάθσλ ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ή απνζαθελίδνπλ ηελ απάληεζή 

ηνπ ηεο ζηήιεο «Απάληεζε αλαδόρνπ». Νη παξαπνκπέο ζηα εγρεηξίδηα ζα γίλνληαη κε ηελ κνξθή 

αξηζκεκέλσλ πξνζζεθψλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο καδί κε ην φλνκα ή ηνλ θσδηθφ ηνπ 
εγρεηξηδίνπ, ηεο ζειίδαο θιπ. Νη ίδηνη θσδηθνί αξηζκνί ζα αλαθέξνληαη θαη ζηα εγρεηξίδηα ή ζε 

θσηνηππίεο ηκεκάησλ ηνπο, αλ είλαη νγθψδε.  
 



Γηαθήξπμε Γηαγωληζκνύ γηα ην Έξγν «Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηερλνινγίαο 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζω ξαδηνζπρλνηήηωλ (RFID – Radio 
Frequency Identification) ζηα  Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο  άκνπ θαη  Ρόδνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 
Μέξνο Β’ : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ 

 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
ειίδα 36 από 53 

Ρα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη φια ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ή δεκνζηεχκαηα ζα πεξηέρνληαη ην θαζέλα 

μερσξηζηά ζε δηθφ ηνπ αξηζκεκέλν κε θσδηθφ παξάξηεκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθφ επξεηήξην 
ησλ θσδηθψλ ησλ παξαξηεκάησλ θαη ησλ παξαπνκπψλ. Αλ ππάξρεη αζάθεηα ή ανξηζηία, εξκελεχεηαη 

ζε βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δελ ππνρξενχηαη λα αλαδεηήζεη ην ζρεηηθφ 
έγγξαθν αλ ε παξαπνκπή πνπ ππάξρεη είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

Νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζε CD-ROM, 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 ζε CD ROM  κε εθείλνπο 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε 

«ΞΟΥΡΝΡΞΝ». 

Β.6.1. ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο / 
Πνηόηεηα Λύζεο 

Τπνρξεωηηθή 
Απαίηεζε 

Απάληεζε 
αλαδόρνπ 

Παξαπνκπή 

 RFID Tags  

1 

Ππκβαηφηεηα κε πξφηππα ISO. Νη 
εηηθέηεο RFID ζα πξέπεη λα είλαη 
ζπκβαηέο κε ISO 15693-3 θαη ISO 
18000-3 

ΛΑΗ 

  

2 

Ζ ηαρχηεηα αλάγλσζεο δεδνκέλσλ 
ηνπ Microchip (Data Rate) λα είλαη 
26kb/s ζχκθσλα κε ISO 18000-3 
Mode 1 Specification 

ΛΑΗ 

  

3 
Ππρλφηεηα ιεηηνπξγίαο κεηάδνζεο 
πιεξνθνξηψλ ζηα 13.56 ΚHz ΛΑΗ 

  

4 

Ρχπνο εηηθέηαο: Passive Tag, δειαδή 
ηχπνο εηηθέηαο πνπ ελεξγνπνηείηαη 
παξνπζία ελφο νπνηνπδήπνηε 
αλαγλψζηε (RFID reader) κε 
απνηέιεζκα λα κελ επηβαξχλεη ην 
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε 
ξαδηνθχκαηα   

ΛΑΗ 

  

5 
Νη εηηθέηεο πξέπεη λα έρνπλ εχξνο 
επηινγψλ κλήκεο απφ 1024 bits έσο 
θαη 2048 bits 

ΛΑΗ 
  

6 

Όια ηα ζηνηρεία ηεο RFID εηηθέηαο 
εθηφο ηεο πιεξνθνξίαο αζθαιείαο 
(security ID bit),  ζπκπεξηιακβα-
λνκέλνπ ηνπ πεδίνπ αλαγλσξηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ, πξέπεη λα είλαη πιήξσο 
επαλεγγξάςηκα. 

ΛΑΗ 

  

7 

Γπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ή 
κεδεληζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ RFID 
tag κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ 
πεξίπησζε ηεο ζπζηάρσζεο 
ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο (πρ 
δέζηκν πεξηνδηθψλ ζε έλα ηφκν) 

ΛΑΗ 

  

8 

Νη εηηθέηεο πξέπεη λα παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα απεπζείαο απνζήθεπζεο 
ηεο θαηάζηαζεο αζθαιείαο (AFI) 

ζηελ εηηθέηα θαη λα εθπέκπνπλ 
άκεζα ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε 
ζάξσζεο απφ ηα ζπζηήκαηα 

ΛΑΗ 

  



Γηαθήξπμε Γηαγωληζκνύ γηα ην Έξγν «Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηερλνινγίαο 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζω ξαδηνζπρλνηήηωλ (RFID – Radio 
Frequency Identification) ζηα  Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο  άκνπ θαη  Ρόδνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 
Μέξνο Β’ : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ 

 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
ειίδα 37 από 53 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο / 
Πνηόηεηα Λύζεο 

Τπνρξεωηηθή 
Απαίηεζε 

Απάληεζε 
αλαδόρνπ 

Παξαπνκπή 

αλίρλεπζεο ηεο Βηβιηνζήθεο ελφο 
ζηνηρείνπ πνπ δελ έρεη θαηαρσξεζεί. 
Ζ θαηάζηαζε αζθαιείαο (AFI) 
απνηξέπεη επίζεο έλα βηβιίν ηεο 
Βηβιηνζήθεο κε εηηθέηα RFID λα 
ελεξγνπνηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν 
RFID ζχζηεκα, φπσο π.ρ. ζχζηεκα 
αζθαιείαο RFID γηα θαηάζηεκα 
παπνπηζηψλ ή ζχζηεκα αζθαιείαο  
αεξνδξνκίνπ.  

9 

Θχθινη Αλάγλσζεο Δηηθέηαο: 

Απεξηφξηζηνο αξηζκφο αλαγλψζεσλ 

θάζε εηηθέηαο.  

ΛΑΗ 

  

10 

Θχθινη Δγγξαθήο Δηηθέηαο: 

Ρνπιάρηζηνλ 100.000 επαλεγγξαθέο 

θάζε εηηθέηαο. 

ΛΑΗ 

  

11 

Θαηάζεζε αλαιπηηθψλ (ζε γξαθηθή 

θαη αξηζκεηηθή κνξθή) ζηνηρείσλ γηα:  

α) ηε δνθηκή επηηάρπλζεο γήξαλζεο 

ησλ εηηθεηψλ θαη ηε δηάξθεηα απηήο 

(ηεο δνθηκήο) 

 

 

 

ΛΑΗ 

  

β) ηελ εκβέιεηα ζάξσζεο ησλ 

εηηθεηψλ 
ΛΑΗ 

  

γ) αλζεθηηθφηεηα ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο (ηνπιάρηζηνλ 60 oC) 
ΛΑΗ 

  

δ) αλζεθηηθφηεηα ζε ζρεηηθή πγξαζία 

(ηνπιάρηζηνλ 90% RH - Relative 

Humidity) 

ΛΑΗ 

  

12 

Νη εηηθέηεο RFID πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ αξρηηεθηνληθή RTF 
(Reader Talks First).   ΛΑΗ 

  

13 

Νη εηηθέηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
αιγφξηζκν δηεπζέηεζεο επεηζνδίσλ 
ζχγθξνπζεο (anti-collision) πνπ δελ 
πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηηθεηψλ 
πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη 
λα ζαξσζνχλ ηαπηφρξνλα. 

ΛΑΗ 

  

14 

Λα απνδεηθλχεηαη φηη νη  εηηθέηεο 
RFID δελ  απαηηνχλ νπηηθή επαθή γηα 
ηελ αλάγλσζε ησλ εγγξαθφκελσλ ζε 
απηέο ζηνηρείσλ.   

ΛΑΗ 

  

15 
Γηαζηάζεηο εηηθέηαο RFID: 
Κήθνο: απφ 45 mm έσο 60 mm 
Ξιάηνο: απφ 45 mm εσο 85 mm  

ΛΑΗ 

  

16 
Νη εηηθέηεο RFID πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
εχξνο ιεηηνπξγίαο -20°C έσο 70°C. ΛΑΗ 

  

17 Νη εηηθέηεο RFID πξέπεη λα δηαζέηνπλ  ΛΑΗ   
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Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο / 
Πνηόηεηα Λύζεο 

Τπνρξεωηηθή 
Απαίηεζε 

Απάληεζε 
αλαδόρνπ 

Παξαπνκπή 

ζχλδεζε ηνπ Νινθιεξσκέλνπ 
Θπθιψκαηνο (IC) ζηελ θεξαία κε ηε 
ρξήζε ACP (Anisotropic Conductive 
Paste) 

18 

Γηάκεηξνο Θάκςεο ≥50mm κε 
αζθνχκελε δχλακε κηθξφηεξε ησλ 
10N, νχησο ψζηε ηα ηεθκήξηα λα 
αληέρνπλ ηελ πηζαλή 
θαθνκεηαρείξηζε απφ ηελ θάκςε ηνπ 
βηβιίνπ απφ ηνπο ρξήζηεο ή θαη ηελ 
εθαξκνγή πηέζεσο – βάξνπο ζηελ 
εηηθέηα. 

ΛΑΗ 

  

19 

Νη εηηθέηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
απηνθφιιεην πιηθφ ρακειφ φμηλν ή 
νπδέηεξν pH. ΛΑΗ 

  

20 

Νη εηηθέηεο πξέπεη λα είλαη 
απηνθφιιεηεο θαη κνλνθφκκαηεο (έλα 
ηεκάρην), ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη λα 
εθαξκφδνληαη εχθνια, κε κία θίλεζε, 
ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε 
πξφζζεηνπ απηνθφιιεηνπ. 

ΛΑΗ 

  

21 

Γπλαηφηεηα επηινγήο ζηξνγγπιψλ 
εηηθεηψλ  κέγηζηεο δηακέηξνπ 38mm 
γηα επηθφιιεζε ζε CD/DVD. ΛΑΗ 

  

22 

Ρν πιηθφ πξφζνςεο ηεο εηηθέηαο 
RFID λα είλαη αδηαθαλέο ζεξκηθφ 
ραξηί γηα δπλαηφηεηα εθηχπσζεο 
πάλσ ζηελ εηηθέηα πρ. γξακκσηνχ 
θψδηθα ή ινγφηππν ηεο Βηβιηνζήθεο  

ΛΑΗ 

  

23 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη 
απφ δείγκα είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ 
εηηθεηψλ RFID γηα ηεθκήξηα θαη 10 
ηνπιάρηζηνλ εηηθεηψλ RFID γηα 
CD/DVD κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν 

ζπκβαηφηεηαο κε ην εγθαηεζηεκέλν 
πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα ηελ 
επεμεξγαζία ησλ RFID ζηα 
Ξαξαξηήκαηα 

ΛΑΗ 
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Β.6.2. ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

 

α/α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο / Πνηόηεηα 

Λύζεο 
Τπνρξεωηηθή 

Απαίηεζε 
Απάληεζε 
αλαδόρνπ 

Παξαπνκπή 

1 

Ζ επηθφιιεζε ησλ εηηθεηψλ RFID ζηα 
ηεθκήξηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ 
θάζε Ξαξαξηήκαηνο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ζε 
ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ 
Βηβιηνζήθε (ΘΒ) 

ΛΑΗ 

  

2 

Ζ επηθφιιεζε ησλ εηηθεηψλ RFID ζηα 
ηεθκήξηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην 
σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 
Ξαξαξηήκαηνο 

ΛΑΗ 

  

3 
Ζ επηθφιιεζε ησλ εηηθεηψλ RFID ζηα 
ηεθκήξηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εμνπιηζκφ 
ηεο Βηβιηνζήθεο. 

ΛΑΗ 
  

4 

Έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Θεληξηθήο 
πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο  (ΘΒ) ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα, ή θαη εθηάθησο, αλ 
απηφ είλαη απαξαίηεην, γηα νπνηαδήπνηε 
δπζιεηηνπξγία, απφθιηζε ή πξφβιεκα θαηά 
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη λα παξαζέηεη 
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν βνεζά ζηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηνπ απφ ηελ 
Βηβιηνζήθε (ΘΒ). 

ΛΑΗ 

  

5 

Ζ απνγξαθή ησλ ηεθκεξίσλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην 
ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Ξαξαξηεκάησλ 
θαηά ηε θαινθαηξηλή πεξίνδν ζχκθσλα κε 

ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β, άξζξν Β.4 ηεο 
παξνχζεο πξνθήξπμεο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο έρνπλ νινθιεξσζεί ε 
επηθφιιεζε ησλ εηηθεηψλ RFID θαη νη ηπρφλ 
βηβιηνζεθνλνκηθέο δηνξζψζεηο πνπ ζα 
πξνθχςνπλ. 

ΛΑΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΧΓΗ ΤΛΙΚΧΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑ Ι.1 : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 
[€] 

ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ 

ΔΟΓΝ 

ΚΔ ΦΞΑ 

[€] 

     
 
 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ Ι.2 : ΚΑΣΑΓΧΓΗ ΤΛΙΚΧΝ (ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ.3 ΣΟΤ ΠΓ 118/2007) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο................................................................................. 
Θαηάζηεκα............................................................................................. 

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

 
 Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......... 

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

 

Ξξνο 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο 

Σαρ.Γ/λζε : Κηίξην Γηνίθεζεο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, 81 100 Μπηηιήλε 
  

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ..................ΔΤΡΧ..........…….. 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 

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

..................................................................................., Γ/λζε ........................... 

.................................................................................... γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ ηεο 15/09/2011 ή ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ, ζπλνιηθήο αμίαο 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 

αμίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ………………………… επηινγήο αλαδφρνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζίαο 

γηα ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηερλνινγίαο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζσ 
ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID – Radio Frequency Identification) ζηα Ξαξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο Πάκνπ θαη 

Οφδνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (αξ. δηαθήξπμεο ΔΙΔ_2011_3359/ 26.08.2011). 
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 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 ηνπ  Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, 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 15ε Καξηίνπ 2012 . 

 
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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο................................................................................. 
Θαηάζηεκα............................................................................................. 

Γ/λζε : …………………………………………………………………………………………….. 
Ρει. : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......... 
 

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

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο 

Σαρ.Γ/λζε : Κηίξην Γηνίθεζεο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, 81 100 Μπηηιήλε 
  

 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ..................ΔΤΡΧ..........…….. 

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

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 

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

Γ/λζε............................................................................................................... γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζκ. ζχκβαζεο ………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο ………………………… 

γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζίαο γηα ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηερλνινγίαο 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID – Radio Frequency 
Identification) ζηα Ξαξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο Πάκνπ θαη Οφδνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (αξ. 

δηαθήξπμεο ΔΙΔ_2011_3359/ 26.08.2011).  
 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο 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 31ε  Γεθεκβξίνπ 2012. 
 

 
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 

ΛΞΓΓ 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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπώλπκν:  Όλνκα:  

 

Παηξώλπκν:  Μεηξώλπκν:  

 
Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: __ /__ / ____ Σόπνο Γέλλεζεο:  

 
Σειέθωλν:  E-mail:  

Fax:    

    
Γηεύζπλζε Καηνηθίαο:    

    

    

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όλνκα Ιδξύκαηνο Σίηινο Πηπρίνπ Δηδηθόηεηα 
Ηκεξνκελία 
Απόθηεζεο 
Πηπρίνπ 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ  
(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, 
ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

Έξγν (ή Θέζε) Δξγνδόηεο 
Ρόινο2 θαη Καζήθνληα ζην Έξγν 
(ή Θέζε) 

Απαζρόιεζε ζην Έξγν 

Πεξίνδνο (απφ – 
έσο) 

ΑΚ3 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                      
2
  Υο Οφινο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: βηβιηνζεθνλφκνο,  ππεχζπλνο έξγνπ (project manager), senior consultant, 

consultant, business expert θιπ. 

3 Αθνξά ηνπο πξαγκαηηθνχο αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ζην έξγν ππνινγηδφκελνη ζε ηζνδχλακα αλζξσπνεηψλ, 

– Γελ ηαπηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ζην έξγν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

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

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

εθπξνζσπείηαη, απφ ηελ Ξξφεδξφ ηνπ, Αληηπξχηαλη Έξεπλαο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, Θαζεγήηξηα 
θα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

......................................................., πνπ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ .............................................. 

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

 
Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνθήξπμε πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ επέθηαζεο εθαξκνγήο ηερλνινγίαο 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID – Radio Frequency 

Identification) ζηα Ξαξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο Πάκνπ θαη Οφδνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Απφθαζε 
ηεο Δηδηθνχ Δπηακεινχο Νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 55/14.07.2011, 

ζέκα 12 iii) ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο  «Τεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Τεθηαθή Πχγθιηζε», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο εμήληα ρηιηάδσλ 

επξψ (60.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 23% Φ.Ξ.Α. 

 
Ν πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε αξηζκ. πξσηνθφιινπ :  ΔΙΔ_2011_3359/26.08.2011, δηεμήρζε θαλνληθά 

ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:30 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο Θεληξηθήο 
πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, επί ηεο νδνχ Θνκλελάθε 45,   ζηε Κπηηιήλε.  

 

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

A/A ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1    

2    

3    

 
Κε απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ππλεδξίαζε ../………….2011 

ζέκα ……), ην έξγν επέθηαζεο εθαξκνγήο ηερλνινγίαο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο 
κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID – Radio Frequency Identification) ζηα Ξαξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο Πάκνπ 

θαη Οφδνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα, ζηελ εηαηξεία 

κε ηελ επσλπκία «...............................», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ ......................................... επξψ 
θαη...................................... ιεπηψλ (……………….,..€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.  

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

«Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο», αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα 

θαιείηαη ζηελ παξνχζα «αλάδνρνο», ην έξγν επέθηαζεο εθαξκνγήο ηερλνινγίαο ειεθηξνληθήο 
ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID – Radio Frequency Identification) ζηα 

Ξαξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο Πάκνπ θαη Οφδνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, φπσο απηφ αλαγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ζην Άξζξν 1 θαη απηφο ην αλαιακβάλεη κε ηνπο πην θάησ φξνπο : 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΣΙΜΗ    

 

1.1. Ρν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά σο πξνο ην αληηθείκελν, ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα : α) κε ηελ πην θάησ πεξηγξαθή ηνπ, β) ηα παξαδνηέα 
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θαη γ) κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. .......... νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο. 
1.2. Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη : 

1.2.1. Ξξνκήζεηα 60.000 RFID εηηθεηψλ (Radio Frequency Identification Tags - εηηθέηεο γηα 
αλαγλψξηζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ) πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ, ζα έρνπλ επηηπρψο δνθηκαζζεί δείγκαηα ηνπο  

απφ ηελ πεξεζία θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ζπκβαηφηεηα κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ ηεο 
Βηβιηνζήθεο φπσο αλαιπηηθά  πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ. πξση.  

ΔΙΔ_2011_.3359/26.08.2011 δηαθήξπμε θαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. .......... νηθνλνκνηερληθή 
πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  

1.2.2.  Ξξνγξακκαηηζκφ θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηηθεηψλ εηηθεηψλ (Radio Frequency Identification Tags 

- εηηθέηεο γηα αλαγλψξηζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ) ζηα ηεθκήξηα ηεο ζπιινγήο ησλ 
Ξαξαξηεκάησλ Πάκνπ θαη Οφδνπ, δηαζχλδεζε απηψλ κε ην ζχζηεκα απηνκαηνπνίεζεο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
1.2.3. Έιεγρν νξζήο ηνπνζέηεζεο εηηθεηψλ κέζσ απνγξαθήο ησλ Ξαξαξηεκάησλ Οφδνπ θαη Πάκνπ 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ DLA . 
 

1.3. Ζ ηηκή πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ............................................... επξψ 

θαη .................................. ιεπηψλ (………………….,..€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. Ν 
Φ.Ξ.Α. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ..........................επξψ θαη .......................... ιεπηψλ 

(………,..€) θαη βαξχλεη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Ζ ζπλνιηθή 
δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ................................................επξψ θαη 

..................................... ιεπηψλ (………………..,..€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.  

1.4. O δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 
Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε», πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Αλαθνξάο 

(ΔΠΞΑ) κε ηελ Απφθαζε CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 
πινπνηείηαη απν ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο» σο δηθαηνχρνο ηεο 

πξάμεο κε θσδηθφ ΝΞΠ (MIS) 304262. 

Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απν ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ηνπ 
ΔΠΞΑ, απν ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (θνηλνηηθή ζπλδξνκή) θαη απν 

Δζληθνχο Ξφξνπο (εζληθή ζπκκεηνρή). 

Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή) ζα βαξχλνπλ 

ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ελάξηζκν θσδηθφ 
Ππιινγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο (ΠΑΔ) 2011ΠΔ34580031. 

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

ΑΡΘΡΟ 2. ΥΡΟΝΟ ΤΜΒΑΗ   

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη κέρξη θαη ηελ 31.12.2012. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα εξγαζηψλ 

(Ξξφγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ) ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα 

ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ην νπνίν 
θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη. Ρν Ξξφγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δελ 

ηαπηίδεηαη κε άιια παξαδνηέα πνπ πξνβιέπεηαη λα παξαδνζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

2. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηελ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο 

(ΘΒ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 
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ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζω ξαδηνζπρλνηήηωλ (RFID – Radio 
Frequency Identification) ζηα  Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο  άκνπ θαη  Ρόδνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 
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3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Έξγν 

(ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ. 

4. Ν αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Πε 

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

5. Ν αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, επηζηεκνληθνχ θαη 
ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, 

ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, 

ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο (ΘΒ) θαη ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ή ησλ 
εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα δεηήζεη κεηά απν ζρεηηθή πξφηαζε ηεο 
Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο (ΘΒ) ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ 

αλαδφρνπ, νπφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο 

εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ 
αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κφλν κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν 
αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο εγγξάθσο δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε. 
6. Πε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, 
κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα 

αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο, κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη 

πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
7. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ή ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ. 
8. Ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη 

ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, νχηε λα 

ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, ζε φισο εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο. Πε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίδεη ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά 

ζε πξψηε αίηεζε απηνχ. Πε θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή 
ππεξγνιαβίαο, νχηε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά 

κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε Ρξάπεδα, 
θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ην εθρσξνχκελν 
ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο 
Ρξάπεδαο.  

9. Ν αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο ή θαη ηελ Βηβιηνζήθε ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ 

πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο 
ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 



Γηαθήξπμε Γηαγωληζκνύ γηα ην Έξγν «Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηερλνινγίαο 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζω ξαδηνζπρλνηήηωλ (RFID – Radio 
Frequency Identification) ζηα  Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο  άκνπ θαη  Ρόδνπ ηνπ 
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10. Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά 
πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
11. Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη 

ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 
12. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 

Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε δηαθήξπμε 
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ 

ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα 
πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο σο ιφγνο 

απαιιαγήο ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

13.  Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα 

ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο. 

14. Πε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλάδνρν, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα 
πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε ζχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

ηνπ αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα 
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην  

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Δπίζεο 
ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ην νπνίν εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Πε 
πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο 

ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ 

εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ξξνθαηαβνιήο 

θαη Θαιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. 
15. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 

ηνπο Θαλνληζκνχο ΔΘ 1083/2006 (άξζξν 69) θαη ΔΘ 1828/2006 (άξζξα 2 – 10). 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ   

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο θαη γηα δηάξθεηα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ, 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 εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.  

Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 

εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο κεηά απν ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Δηδηθφηεξα:  
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Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη αζθαιέο πιεξνθνξηθφ πεξηβάιινλ ψζηε νπδείο ηξίηνο πξνο 

ηελ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο (ΘΒ) θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ  ηεο ζηε Πάκν θαη Οφδν  ή ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο – ππεξθείκελνο ή ππνθείκελνο απηνχ - λα 

κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν πιεξνθνξηψλ ηνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε δηθή ηνπ έγθξηζε. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ 
Πάκνπ θαη Οφδνπ  ή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Υο εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζηνπο ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ Πάκνπ θαη Οφδνπ ή ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, σο εκπηζηεπηηθά. Ζ ηήξεζε εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αλάδνρν δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηα 
ζπκθέξνληα ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ Πάκνπ θαη Οφδνπ  ή ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, λα παξαδψζεη κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο φια 

ηα ζηνηρεία, έγγξαθα θιπ. πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη αθνξνχλ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο 
(ΘΒ) θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ  ηεο ζηε Πάκν θαη Οφδν  ή ην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, λα ηεξεί κηα πιήξε ζεηξά ησλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ 
πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ απφ απηφλ. Ρα αξρεία απηά πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαρσξίζηκα απφ άιια αξρεία 

ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ αθνξνχλ ην έξγν. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ην απφξξεην θαη ηα αξρεία πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά 
δεδνκέλα αηφκσλ θαη πνπ ηπρφλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, λα επηηξέπεη ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηελ Θεληξηθή πεξεζία Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ Πάκνπ θαη Οφδνπ  
θαη ζηα άηνκα πνπ νξίδνληαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο λα 

δηελεξγνχλ, θαηφπηλ έγγξαθεο αηηήζεσο, ειέγρνπο ησλ ηεξνχκελσλ αξρείσλ πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηε 

ζχκβαζε. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη θαη νη ππάιιεινη/ 

ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνη ηνπ γλσξίδνπλ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο. Ρα 
ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ κε ηήξεζε ησλ 

παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ερεκχζεηαο, ν αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ηε ζχκβαζε. Δπίζεο, ην  
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

αλάδνρν ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ δεκίαο.  

Ρν  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δεζκεχεηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά γηα δύν 

(2) έηε ηα ζηνηρεία πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ απφ ηνλ αλάδνρν εάλ αθνξνχλ ζε ηερληθά ζηνηρεία 
ή πιεξνθνξίεο θαη ηερλνγλσζία ή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εθφζνλ απηά θέξνπλ ηελ 

έλδεημε «εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν». Πε θακία πεξίπησζε ε εκπηζηεπηηθφηεηα δελ δεζκεχεη ην  
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνο ηηο αξρέο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο δίθεο, έλζηαζεο, δηαηηεζίαο, ζην 

απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηεο απφ ηα κέξε, ηνπο δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο 
θαζψο θαη ηνπο δηθαζηέο ηεο δηαηηεζίαο. 

Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην έξγν,  θαζψο 
θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε δαπάλεο 

ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
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Έξεπλαο θαη Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ Πάκνπ θαη Οφδνπ, πνπ κπνξνχλ 

λα ηα δηαρεηξίδνληαη πιήξσο θαη λα ηα εθκεηαιιεχνληαη (φρη εκπνξηθά), εθηφο θαη αλ ήδε πξνυπάξρνπλ 
ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.  

Ρα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
– Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ 

Πάκνπ θαη Οφδνπ  θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ 
αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζην   θαηά ηελ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Πε 

πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ 
παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

Κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα παξαρζνχλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν απηνδίθαηα ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ζηε Θεληξηθή 
πεξεζία Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, νη νπνίνη ζα είλαη πιένλ νη απνθιεηζηηθνί δηθαηνχρνη 

επί ηνπ έξγνπ θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά αλαθεξνκέλσλ ηεο εμνπζίαο νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο αλαπαξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ κε 
θάζε κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηελ εμνπζία θφξησζεο, εκθάληζεο ζηελ νζφλε, εθηέιεζεο 

κεηαβίβαζεο, αληηγξαθήο, απνζήθεπζεο αιιά θαη ηξνπνπνίεζεο ρσξίο άδεηα ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζε 
θάζε πεξίπησζε παξέρεηαη αλέθθιεηα δηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. .......  πξνζθνξά ηνπ. 
Ρν πξνζσπηθφ απηφ είλαη ην αθφινπζν:  

Ξίλαθαο ησλ ππαιιήιωλ ηνπ αλαδόρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ 
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Ξίλαθαο ησλ εμωηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ αλαδόρνπ 
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5.1. Τπεξγνιαβία 

Πε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 
ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ε 
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ή απφ λέν ζπλεξγάηε / ππεξγνιάβν 

ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ 

Έξγνπ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν πξψηνο φηη ζην 
πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο 

ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 

Πε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν 

αλάδνρνο. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  ΔΡΓΟΤ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απν αξκφδηα 
ηξηκειή Δπηηξνπή, πνπ ζα νξηζζεί απν ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνλ αλάδνρν. 
Κεηά ηελ κε νηνλδήπνηε ηξφπν νξηζηηθή πνζνηηθή θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

ηπρφλ απαηηήζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ _ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο ζα επηζηξέςεη ζηνλ αλάδνρν ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ 

7.1 Σόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο 

Υο ηφπνο πινπνίεζεο θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ Ξαξαξηεκάησλ 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Οφδν (Ιεσθφξνο Γεκνθξαηίαο 1 - 85 100 Οφδνο)  θαη 
Πάκν (Θαξιφβαζη - 83 200 Πάκνο),  φπνπ ζα παξαδνζνχλ κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ νη 

εηηθέηεο RFID, ζα επηθνιιεζνχλ ζηα ηεθκήξηα ησλ ζπιινγψλ ηνπο, ζα δηαζπλδεζνχλ κε ην ζχζηεκα 
απηνκαηνπνίεζεο θαη ζα ειεγρζνχλ.  

Αλαιπηηθφηεξα ε παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλά Ξαξάξηεκα ζε 2 θάζεηο: 
 

Α’ Πξώηε θάζε παξάδνζεο:   

ζπκπιεξώλεηαη ζύκθωλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 
 

Β’ Σειηθή θάζε παξάδνζεο:  
ζπκπιεξώλεηαη  ζύκθωλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 
 

7.2   Παξαιαβή – Παξαδνηέα: 
Ρελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.   

 
Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο: 
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Α’ Πξώηε θάζε παξαιαβήο – Παξαδνηέα:  

ζπκπιεξώλεηαη  ζύκθωλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 
 

Β’ Σειηθή θάζε παξαιαβήο – Παξαδνηέα:  
ζπκπιεξώλεηαη  ζύκθωλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 
 

ΑΡΘΡΟ 8. Κπξώζεηο - Πνηληθέο ξήηξεο 
Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ. 

Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο θάζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ ππέξβαζε 
ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε 

ηα παξαθάησ: 

1. Αλ ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο: 

 πνζνζηφ 0,2% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.  

2. Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο απνδείμεη φηη 

ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

3. Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην 
ηνλ αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε. 

4. Νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε 

(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 
5. Νη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε 

ππέξβαζεο ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή κε νινθιήξσζεο θάζεσλ ή κε παξάδνζεο 
παξαδνηέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ.  

6. Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κεηά 

απν ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζα 
παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή 

ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο. 

7. Κε ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο κφλν αλ ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ 
επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί. 
8. Πε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο Έλσζεο, ηα 

νπνία ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. Νη σο άλσ πνηληθέο ξήηξεο 

επηβάιινληαη ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο.  
9. Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, 
θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 
ΑΡΘΡΟ 9.  ΔΞΑΙΡΔΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΧΔΧΝ - ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  

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

Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ (ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ) 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά θαη θαη’ αλαινγία κε ην 
παξαδηδφκελν έξγν. Ζ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο αληηζηνηρεί ζην 70% ηνπ έξγνπ θαη ηεο ηειηθήο 

θάζεο ζην ππνιεηπφκελν 30%. Ν ηξφπνο πιεξσκήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 
ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 . 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε 

άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Νη αλσηέξσ ηξφπνη πιεξσκήο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, κε βάζε ηα νξφζεκα ηνπ Έξγνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθάζηνηε 

πιεξσκή δελ ζα ππεξβαίλεη ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα έρεη παξαιεθζεί. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 
βάζεη ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ΑΡΘΡΟ 11. 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 ζα παξακείλεη ζε ηζρχ 
κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΛΛΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Απνθιείεηαη ε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ εθρψξεζε ησλ απφ ηελ παξνχζα πξνθππηφλησλ 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 
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 (Γηαθήξπμε,  

Ξξνζθνξέο, θ.ι.π.). 
 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 2286/1995, ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 

Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007) θαη ηηο ινηπέο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Λ.Ξ.Γ.Γ. 
δηαηάμεηο θαζψο επίζεο απφ ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο Δηδηθνχο Ινγαξηαζκνχο Δξεπλψλ ησλ Α.Δ.Η.  

 
Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζην 

πιαίζην ηεο κε αξηζκ. πξση. ΔΙΔ_2011_3359/26.08.2011 δηαθήξπμεο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο. 
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Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 
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Ρέινο, ε παξνχζα ζχκβαζε, αθνχ ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ 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 
 

 

 

 


