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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2014_10013 
Μυτιλήνη, 9 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ 

ΔΕΜΑΤΩΝ 
 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υποστήριξη Λειτουργίας και Ανάπτυξης Γραμματείας ΕΛΕ», στις 23 Δεκεμβρίου 

2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη 

αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών (Απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 241/25.11.2014, Θέμα Β 21.ii) στα γραφεία του Πανεπιστήμιου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, στη Μυτιλήνη. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους : 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟΣ 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την ανάδειξη 

αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Ως χαμηλότερη τιμή ορίζεται το μικρότερο άθροισμα των γινομένων 

των τιμών επί τον συντελεστή βαρύτητας. 

Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός του έργου, είναι έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά έτος για δύο έτη με δυνατότητα επέκτασης άλλο ένα 

έτος. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής: 
Έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων και 

δεμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη Μυτιλήνη και έως του ποσού 
των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στην Αθήνα.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στα γραφεία του στη Μυτιλήνη και Αθήνα 

(CPV: 64110000-0 - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ). Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο 
μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Διακήρυξης αυτής.   

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και του ανάδοχου θα υπογραφεί 

σύμβαση. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο έτη με δυνατότητα επέκτασης ακόμη ένα.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί προς  δημοσίευση σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα τοπικής 
κυκλοφορίας της Λέσβου, στις 9/9/2014. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 9/9/2014. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα 

δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως 
συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3801/2009, άρθρο  46. 

Περίληψη θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και 

Δωδεκανήσου) στις 9/9/2014. 
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), στις 9/9/2014. 
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.1.  Παραλαβή τευχών διαγωνισμού 

Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης) στη Μυτιλήνη, κατά 

τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ. : 2251036716, 
email elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι 

ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας.  

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 

παράδοσή της. 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, 

διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο 
όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του 

Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6.2.  Πληροφορίες 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 

ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ 
Καβακλή (τηλ. : 2251036716, email elepromitheies@aegean.gr fax : 2251036709).  

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν 
ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : alouiz@aegean.gr (τηλ. 22510 36738) 

6.3. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο 

Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο 
Διοίκησης, ισόγειο, τηλ. 2251036716, fax : 2251036709, email : elepromitheies@aegean.gr., στη 

Μυτιλήνη. Κανένας ενδιαφερόμενος - διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: e-mail: elepromitheies@aegean.gr., χωρίς όμως 
η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα 

ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία). Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, 

καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας επί 
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα 

αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (www.ru.aegean.gr). 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με : 

1. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΛ Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, εφαρμοζόμενου αναλογικά. 

2. Το Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και εργασιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 

την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του. 

3. Τον Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, 
όπως ισχύει σήμερα. 
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4. Τον Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις,  όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

5. Τον Ν.4172/2013 (άρθρο 64 παρ.2) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 

167/Α/23.07.2013). 
6. Τις διατάξεις του Ν. 3681/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010) σχετικά με την ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
7. Το υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22.07.10 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Eνίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», 
8. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του  Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
10. Την υπ’ αριθ. 118/20.12.13, θέμα 11βiii (ΑΔΑ: ΒΙΨΨ469Β7Λ-00Γ) απόφαση του Ειδικού 

Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τη συγκρότηση 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών των Διαγωνισμών του Ειδικού 
Λογαριασμού  Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2014. 

11. Την υπ΄ αριθ. 118/20.12.13, θέμα 7i (ΑΔΑ: ΒΙΨΨ469Β7Λ-ΜΨΧ) απόφαση του Ειδικού 
Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την συγκρότηση 

δια κληρώσεως  α) επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης προσφορών και β)  επιτροπής 
παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».  
12. Την υπ’ αριθ. 241/25.11.2014, Θέμα Β 21.ii απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την έγκριση διενέργειας του παρόντος πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού. 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2014_10014/09.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΔΤΔ469Β7Λ-ΦΝΘ) Περίληψη της 

παρούσης Διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 

με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ – ή  
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους 

που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την 
ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 

εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 
τα οποία : 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης. 

- διαθέτουν Ειδική ή Γενική Άδεια και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σύμφωνα 

με το N. 2668/98 (ΦΕΚ 282/Α/18.12.1998) «Οργάνωση του Τομέα Παροχής Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έως και σήμερα. 

- που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, σε θέματα ταχυμεταφοράς. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ομίλους, ενώσεις προσφερόντων, κοινοπραξίες, ή υπό 

σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού 

προσφορά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος 
χωριστά. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα μέλη ευθύνονται έναντι του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα. 
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Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να 

συμμετάσχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των 

προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του διαγωνιζομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή 
εκ μέρους του διαγωνιζομένου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην 

παρούσα στο σύνολό της. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της 
σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αποβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 

διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους 
διαγωνιζομένους.  

Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Όλοι 

οι όροι είναι ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυμεί, να κάνει 

ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών  προς το 

Δημόσιο. 
2. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 

εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
 αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει  

 δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης 
 δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος: 

Α.   δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 
του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας.  

Β.   δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Γ.  παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης 
του διαγωνισμού. 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά 
έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα 

αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. 
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημέρα 
αποσφράγισης των προσφορών. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του διαγωνιζομένου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
διαγωνιζομένου, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 

 Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 

τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 
που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν τη σφραγίδα και 
την υπογραφή του διαγωνιζομένου σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 

προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας, στη Μυτιλήνη (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, 
Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18), μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 15:00 και θα έχουν την παρακάτω μορφή :  

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  EΛE_2014_10013/9.12.2014 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» 
ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 

8:00 ΠΜ 
(Να μην αποσφραγιστεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε ένα (1) αντίτυπο. Οι προσφορές 

δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προμηθευτή, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών.  
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

 Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και όλες τις 

ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου, στον οποίο τοποθετούνται τα 
αναγραφόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. 

 Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις ενδείξεις του 

ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου, στην οποία τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της 
προσφοράς, πλην της οικονομικής χωρίς τιμές, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 

φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ.), θα φέρουν συνεχή 
αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων 

αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το 
περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω 

(π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). Σε 

περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
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να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει 
επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 
της επιχείρησης του διαγωνιζομένου. 

 Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις ενδείξεις του 

ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου, στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς.  

Προσφορές, που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική 

προσφορά και την οικονομική προσφορά τοποθετημένους μέσα στον κυρίως φάκελο, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένους τους υποφακέλους και όλα τα 

έγγραφα στοιχεία της προσφοράς.  

 
12.1. Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 

Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης μεταξύ των προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι, υποχρεούνται να 
υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

α.  Τεχνικά στοιχεία 

1.  Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

καταθέτοντας με την προσφορά του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

-  Την Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, ή βεβαίωση όπου θα 
αναγράφονται σαφώς η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το 

τηλέφωνο και το fax και ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, ή 
-  Την Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, ή βεβαίωση όπου θα 

αναγράφονται σαφώς , ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και 

το fax και το είδος της ειδικής άδειας της επιχείρησης. 
-  Τον εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ., Χάρτη υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές) 

(Χ.Υ.Κ.) της επιχείρησης. 

  

2.  Να έχει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. 
Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο διαγωνιζόμενος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του. Σχετική τεκμηρίωση θα μπορούσε να αποτελεί το πιστοποιητικό 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο.  

  

3.  Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την 
ανάληψη του Έργο και να καταθέσει 

-Πίνακα του εθνικού δικτύου του διαγωνιζόμενου με επωνυμίες, ονόματα υπευθύνων, 
διευθύνσεις, τηλέφωνα και fax των αντιπροσώπων ή συνεργατών του σε όλη την Ελλάδα και 

πάντως οπωσδήποτε για τις πόλεις της: Αθήνας, Μυτιλήνης, Χίου, Ρόδου, Ερμούπολης Σύρου, 
Καρλοβάσου Σάμου και Μύρινας Λήμνου. 

  

4.  Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να 

ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του παρουσίαση των κάτωθι 
χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, 
- τομείς δραστηριότητας, 

- προϊόντα και υπηρεσίες. 

  

5.  Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτέλεση 

παρόμοιων έργων που έχουν εκπονηθεί κατά την τελευταία τριετία, είτε από τους 
διαγωνιζόμενους, είτε διαμέσου των συνεργατών τους, ανεξάρτητα αν ανατέθηκαν μέσα σε 

αυτήν τη πενταετία και αν ήδη εγκρίθηκαν ή παραλήφθηκαν.  
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
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Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στις οποίες συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος κατά τα 
τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 

 

Ο πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

      

      

      

      

Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς/ σε εξέλιξη 
 

β. Συμπληρωμένους τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες συμμόρφωσης) που 
υπάρχουν στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις 

που αναφέρονται σ’ αυτούς. 
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες των τεχνικών 

προδιαγραφών και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή άλλο) το οποίο θα εμπεριέχεται 

μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ 
των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα 

υποβληθούν στο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο με εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο έγγραφο αντίτυπο. 

 

12.2.  Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιέχει, 

συμπληρωμένους τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με το υπόδειγμα Παράρτημα 
ΙΙ & III). 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες της οικονομικής 
προσφοράς και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή άλλο) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα 

στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των 

αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που θα 
υποβληθούν σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο έγγραφο αντίτυπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 
τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας, πριν την λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την 

παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). 
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος 

θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην τεχνική 
όσο και στην οικονομική προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΙΜΕΣ  

Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε 

προσφερόμενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 
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τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός Φ.Π.Α., για τις υπηρεσίες που προβλέπονται 

από την παρούσα Διακήρυξη.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 

Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους 
αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη 

υπηρεσία. Προσφερόμενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, 
θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να 
συμπληρώσουν το ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με το υπόδειγμα Παράρτημα ΙΙ και 

ΙΙΙ). 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, 

κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες 
τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), παρουσία των διαγωνιζομένων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων 

τους, αν αυτοί το επιθυμούν. 
Η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
16.2. Διαδικασία αποσφράγισης  

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  

 Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους 

υποφακέλους δικαιολογητικών τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 
 Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς. 

 Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος δικαιολογητικών, αριθμούνται και μονογράφονται δε από την 

ΕΔΔΑΠ όλα τα φύλλα του υποφακέλου, κατά φύλλο. 
 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου των δικαιολογητικών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από 

την ΕΔΔΑΠ αριθμούνται και μονογράφονται δε από την ΕΔΔΑΠ όλα τα φύλλα του 

υποφακέλου, κατά φύλλο. 
 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 

αποσφραγίζονται από την ΕΔΔΑΠ αριθμούνται και μονογράφονται δε από την ΕΔΔΑΠ όλα τα 
φύλλα του υποφακέλου, κατά φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 

 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων διαγωνιζομένων, που 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
17.1. Διαδικασία Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της Προσφοράς με 

την πλέον χαμηλότερη τιμή, η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο 
στάδιο της αξιολόγησης. 

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή σύμφωνα με την οικονομική προσφορά κάθε 
αναδόχου. 

Για κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό/ά στο/α 

οποίο/α τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών 
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Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της ΕΔΔΑΠ: 

1. είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

2. παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 

κρίνονται ως επουσιώδεις. 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την ΕΔΔΑΠ, ως απορριπτέες θα καταχωρηθούν 

σε σχετικό πρακτικό της. 

17.2. Οικονομική αξιολόγηση. 
Η στάθμιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες “Οικονομικής 

αξιολόγησης και συντελεστών”, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

(Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, τηλ. 22510 36738)  

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 24 ώρες. 30 

2 Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε48 ώρες 5 

3 Από Μυτιλήνη σε νησί (Χίο, Ρόδο, Σάμο, 

Σύρο και Λήμνο) και αντίστροφα, σε 24 

ώρες. 

25 

4 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, 

Ρόδο, Σάμο, Σύρο, Λήμνο σε 48 ώρες. 
15 

5 Από Μυτιλήνη στην υπόλοιπη Ελλάδα (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι 

προορισμοί) σε 48 ώρες 

15 

6 Πρόσθετη επιβάρυνση για παράδοση στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας στη Μυτιλήνη και παραλαβή 
φακέλων ή δεμάτων από το Πανεπιστήμιο, 

το Σάββατο. 

5 

7 Πρόσθετη επιβάρυνση για επιστροφή 
υπογραφής/ αποδεικτικού παραλαβής, μαζί 

με αριθμό Πρωτοκόλλου / ημερομηνία 

κατάθεσης-παράδοσής του φακέλου ή 
δέματος στην Υπηρεσία όπου εστάλη.   

3 

8 Πρόσθετη επιβάρυνση για παραλαβή και 
παράδοση φακέλων ή δεμάτων στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας στη Μυτιλήνη από ελληνικούς 
προορισμούς 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ  

(Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος, 11472 Αθήνα, τηλ. 210 6492210) 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 24 ώρες. 30 

2 Από γραφείο Αθήνας σε Αττική αυθημερόν 5 

3 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε48 ώρες 5 

4 Από Αθήνα σε νησί (Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο 

και Λήμνο) και αντίστροφα, σε 24 ώρες. 
30 

5 Από Αθήνα σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, 
Σάμο, Σύρο, Λήμνο σε 48 ώρες. 

5 

6 Από Αθήνα στην υπόλοιπη Ελλάδα (δεν 15 
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ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 

 Σελίδα 10 από 29 

συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι 
προορισμοί) σε 48 ώρες 

7 Πρόσθετη επιβάρυνση για παράδοση στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας στην Αθήνα και παραλαβή 

φακέλων ή δεμάτων από το Πανεπιστήμιο, 
το Σάββατο. 

5 

8 Πρόσθετη επιβάρυνση για επιστροφή 

υπογραφής/ αποδεικτικού παραλαβής, μαζί 
με αριθμό Πρωτοκόλλου / ημερομηνία 

κατάθεσης-παράδοσής του φακέλου ή 
δέματος στην Υπηρεσία όπου εστάλη.   

3 

9 Πρόσθετη επιβάρυνση για παραλαβή και 

παράδοση φακέλων ή δεμάτων στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας στην Αθήνα από ελληνικούς 
προορισμούς 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: 

α) Πλην των παραπάνω υπηρεσιών για την διακίνηση των διοικητικών εγγράφων και 

δεμάτων το οποίο αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, οι υπόλοιπες 
υπηρεσίες που θα ζητούνται από το Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

και θα προσφέρονται από τον ανάδοχο θα κοστολογούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εμπορικούς καταλόγους του αναδόχου και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της 

σύμβασης. 

β) Στις περιπτώσεις που τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό) κάνουν χρήση των παραπάνω 

υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, με τόπο αποστολής τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, και για τις οποίες τα μέλη χρεώνονται απευθείας 

(χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού της σύμβασης), ο ανάδοχος υποχρεούται να τις 

προσφέρει σύμφωνα με τις προσφερόμενες τιμές της οικονομικής του προσφοράς τις 
συγκεκριμένης/παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
Η βαθμολογία κάθε προσφοράς διαμορφώνεται ως εξής :  

 Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 Η χαμηλότερη τιμή ορίζεται ως το μικρότερο άθροισμα των γινομένων των τιμών επί τον 

συντελεστή βαρύτητας.  
 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, εκ των 
διαγωνιζόμενων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

19.1.  Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης προσφορών ως ισότιμων τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο διαγωνιζόμενος, 

που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι που είχαν ισότιμες ή 
ισοδύναμες προσφορές. Ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν έχει δικαίωμα να 
αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούται, στη βάση του έννομου 
συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται 

μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη την 
διαπραγμάτευση, ή να την αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτήν, μόνον εφόσον υπάρχουν 

εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές.   

19.2.  Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης – Υπογραφή Σύμβασης 
Στον κάθε διαγωνιζόμενο, στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία  : 
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 Το προς υλοποίηση έργο με σαφή αναφορά των επιμέρους παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Την τιμή ανά παρεχόμενη υπηρεσία. 

 Το δίκτυο αντιπροσώπων - συνεργατών με αναλυτικά τα στοιχεία τους, για τις πόλεις Μυτιλήνη και 

Αθήνα. 

 Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με 

το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση αυτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Με την ανακοίνωση η σύμβαση 

θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο 
χαρακτήρα. 

Ο διαγωνιζόμενος, στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα 

σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως 
αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται 

πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα 
ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους διαγωνιζομένους μαζί με τις προσφορές τους δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, ούτε αυτά 
θα ληφθούν υπόψη. 

Τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων. Οποιαδήποτε, τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα 

υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία. 

 
19.3.  Ματαίωση Διαγωνισμού 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να 
επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  
(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 
των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας διέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 

118/Α/10.07.2007).  

 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα με την προσκόμιση τιμολογίου στο αντίστοιχο υποκατάστημα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Στο τιμολόγιο αυτό θα καταχωρούνται όλες οι 

αποστολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  

Η πληρωμή της αξίας των εκδιδομένων τιμολογίων θα γίνεται μετά από βεβαίωση για την καλή 
εκτέλεση του έργου, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης των εξόδων 
δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης. 
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 Σελίδα 12 από 29 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα 

δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως 

συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3081/2009, άρθρο. 46. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  
 

ΑΡΘΡΟ 22: ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ 

Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί τις υπηρεσίες για δύο έτη με δυνατότητα 

επέκτασης άλλο ένα έτος.  
Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει εντολές για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων από τα 

αρμόδια άτομα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στα γραφεία του στη 

Μυτιλήνη και Αθήνα, όσον αφορά στην αλληλογραφία μεταξύ τους, των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, με συγκεκριμένες υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τις οποίες το Ίδρυμα 

συναλλάσσεται, αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού με έμφαση τις χώρες 
όπου εδρεύουν υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο ποιοτικός έλεγχος της εκτέλεσης των υπηρεσιών, γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

Η αποστολή και παραλαβή των φακέλων ή δεμάτων από τα Γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη Μυτιλήνη (Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, Λόφος 

Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, τηλ. 22510 36738) ή Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος, 11472 
Αθήνα, τηλ. 210 6492210) θα γίνεται από συγκεκριμένους υπάλληλους του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, που ορίζεται στη Μυτιλήνη και Αθήνα με τον αναπληρωτή και θα 

κοινοποιηθεί έγκαιρα στον τοπικό αντιπρόσωπο της  εταιρείας.  
Ο Ανάδοχος ή οι συνεργάτες του οφείλει να παραλαμβάνει φακέλους ή δέματα κατά την κρίση των 

αρμοδίων υπαλλήλων.  
Η παραλαβή των φακέλων και δεμάτων γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες μέρες από Δευτέρα μέχρι 

και Παρασκευή και κατά τις ώρες 14:30 έως 15:00.  

Για την έγκαιρη παραλαβή των δεμάτων από τα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας στην Αθήνα η ενημέρωση θα πραγματοποιείται τέσσερις (4) ώρες νωρίτερα. Για 

φακέλους ή δέματα που πρέπει να παραδοθούν αυθημερόν οφείλει ο αρμόδιος υπάλληλος να 
ειδοποιήσει τον τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρείας μέχρι τις 10:00 πμ., ο οποίος οφείλει να φροντίσει 

να τον παραλάβει  το ταχύτερο δυνατόν για τη διεκπεραίωσή του . 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν χρεώνεται με δέματα ή φακέλους, με 
αποστολέα ιδιώτη, των οποίων είναι παραλήπτης, εκτός εάν προκαταβολικά έχει αποδεχθεί τούτο για 

τη συγκεκριμένη αποστολή. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούται να 
στέλνει φακέλους ή δέματα  και μετά το ωράριο αυτό, πάντως όχι πέραν της 20:00, εφόσον έκτακτες 

υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο δε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα διεκπεραιώνει. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούνται να παραδίδουν αλληλογραφία για 

διεκπεραίωση το Σάββατο με χρόνο παράδοσης τον εκάστοτε οριζόμενο. Ο Ανάδοχος δε υποχρεούται 

να παραλαμβάνει την αλληλογραφία και να την παραδίδει, πάντως όχι αργότερα από τη αμέσως 
επόμενη Δευτέρα  και ώρα όχι μεταγενέστερη της 12:00 το μεσημέρι. 

Ειδικά για φακέλους που δίνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας την 
Παρασκευή για παράδοση το Σάββατο, η παράδοση θα γίνεται οπωσδήποτε το Σάββατο, εκτός από 

λόγους ανωτέρας βίας, που θα επικαλείται και οφείλει να αποδεικνύει ο Ανάδοχος. 

 
Κατά την παραλαβή ενός φακέλου ή δέματος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας ο υπάλληλος της αναδόχου εταιρείας συμπληρώνει «επί τόπου» το σχετικό αποδεικτικό της 
εταιρείας που συνοδεύει το φάκελο ή δέμα  με ρητή μνεία σε αυτό: 

α. Της ημερομηνίας και ώρας παραλαβής του  
β. Αν είναι φάκελος ή δέμα μέχρι δύο κιλά ή πέραν των δύο κιλών. Εφόσον είναι περισσότερο 

από δύο κιλά αναγράφεται το ακριβές βάρος του δέματος. 

γ. Την ένδειξη αν θα παραδοθεί αυθημερόν, την επομένη, σε 48 ώρες ή τον εν γένει ακριβή 
χρόνο που ορίζεται ότι πρέπει να παραδοθεί. Το σημείο αυτό συμπληρώνεται σύμφωνα με  τη δήλωση 

του υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (δηλαδή πότε επιθυμεί το 
Πανεπιστήμιο να παραλάβει ο παραλήπτης το δέμα ή την επιστολή).  
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δ. Την πλήρη και ακριβή διεύθυνση του παραλήπτη, όπως αυτή αναγράφεται στον φάκελο ή στο 

δέμα. 

ε. Ότι η μεταφορά του δέματος ή φακέλου είναι με πίστωση και θα επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο 
ως αποστολέα, ή με χρέωση του παραλήπτη. 

στ. Το ονοματεπώνυμο του αποστέλλοντας υπαλλήλου του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας. 

Το πρωτότυπο του αποδεικτικού  που συμπληρώνει ο υπάλληλος του Αναδόχου παραδίδεται στον 

υπάλληλο του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας που δίνει την εντολή για την 
αποστολή. 

Η Παράδοση των φακέλων και δεμάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη 
Μυτιλήνη ή Αθήνα θα γίνεται ως εξής: 

Όταν στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη αυτός 
παραδίδεται σε αυτόν που αναγράφεται στο φάκελο. 

 Όταν αναγράφεται ως παραλήπτης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

στη Μυτιλήνη ή Αθήνα, χωρίς περαιτέρω εξατομίκευση του παραλήπτη τότε ο φάκελος ή το δέμα 
παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας που 

έχει οριστεί αντίστοιχα για την παραλαβή και παράδοση της αλληλογραφίας  του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.   

Ο ανάδοχος, σε κάθε τηλεφωνική  κλήση του υπαλλήλου του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας που έχει ορισθεί για την παραλαβή-παράδοση της αλληλογραφίας από ένα από 
τα Γραφεία του στη Μυτιλήνη ή Αθήνα, οφείλει να φροντίζει για την άμεση παραλαβή από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας οποιουδήποτε φακέλου ή δέματος και την 
παράδοσή του  σε οποιοδήποτε αποδέκτη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Μετά από συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) αντί τηλεφώνου ως μέσον επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ τους, για την 

καλύτερη και ταχύτερη προώθηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – 

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας από τον Ανάδοχο. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η 
αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση του υπαλλήλου που έχει οριστεί υπεύθυνος σε κάθε γραφείο για 

την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 
 

Ο χρόνος παράδοσης κάθε δέματος ή φακέλου που αναγράφεται στο αποδεικτικό της εταιρείας είναι 

δεσμευτικός, η μη τήρηση του οποίου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου, εκτός 
από λόγους ανωτέρας βίας που οφείλει να αποδεικνύει κάθε φορά. 

1. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης του έργου θα πρέπει να γίνονται με την 
σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  

2. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 

υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
αναδόχου ή τρίτων. 

3. Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή ή φθορά του αποσταλθέντος εγγράφου, 
δέματος ή αντικειμένου από την αποστολή του μέχρι την παραλαβή του. 

4. Εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου διαπιστώσει αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης ή 

πρόθεση παραπλάνησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, τότε 
εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 

έκπτωτου. 
 

ΑΡΘΡΟ 24: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Η υλοποίηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με την περιγραφόμενη στην Τεχνική Προσφορά, 
διαδικασία υλοποίησης του έργου.  

 Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας συνεπάγεται με δικαίωμα αποζημίωσης προς αυτό, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της γενικής ή ειδικής άδειας υπό το καθεστώς 

της οποίας λειτουργεί ο ανάδοχος. 
 Επίσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει 

έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
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Πέραν των αποζημιώσεων και κυρώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, περί παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας έχει τα ακόλουθα 

δικαιώματα: 
 Οποιαδήποτε έρευνα διεξάγεται για καθυστερημένη παράδοση, απώλεια ασφαλισμένου ή μη 

δέματος, γίνεται από Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας. Οποιαδήποτε 

έρευνα από τον ανάδοχο δεν δεσμεύει Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας. 
 Σε περίπτωση απώλειας και δεύτερου δέματος, με ευθύνη του ανάδοχου, το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας επιφυλάσσεται στη μονομερή καταγγελία της 

σύμβασης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποζημίωσης της αξίας του απολεσθέντος δέματος. 

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας μπορεί να αξιώσει αποζημίωση λόγω 
καθυστερημένης παράδοσης φακέλου ή δέματος η οποία ορίζεται στο διπλάσιο της αξίας 

αποστολής του φακέλου ή δέματος που καθυστέρησε να παραδοθεί έγκαιρα για την πρώτη 

μέρα καθυστέρησης, στο τριπλάσιο για τη δεύτερη μέρα καθυστέρησης, κοκ.  
 Αν μέσα σε ένα μήνα διαπιστωθούν περισσότερες των δέκα (10) καθυστερήσεις  παράδοσης 

δεμάτων το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα 

μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης. 
 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση 

(με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση του Πανεπιστήμιου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου  και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου. 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά 
σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

2.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
3.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

4.  Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που υπαγορεύει το καθεστώς άδειας υπό 
το καθεστώς της οποίας λειτουργεί, γενική ή ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το ν.2668/1998, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς και με τις 
αποφάσεις του Ε.Ε.Τ.Τ. 296/93 και 300/44, αντίστοιχα. 

 
ΑΡΘΡΟ 26: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

 Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή 
το σύνολο της έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ους, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα 

του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας. 

 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση / ολοκλήρωση του έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 
ΑΡΘΡΟ 27: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή 
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πληροφορία που σχετίζεται με το Έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση 

του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. 

Ειδικότερα:  
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να 
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που 

περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες 

πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους 
του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος έργου. 

Ο ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται 
άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη 

γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει 
αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο 

συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος έργου. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν 
σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος έργου, οι οποίες 

είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών 
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το έργο, 

αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για τα μέτρα που 

παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των 

διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες 
και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να 

προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  
 

ΑΡΘΡΟ 28 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά 

και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Ο 
Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 

αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 
της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί της 

υλοποιηθείσας σύμβασης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας οφείλει να 
ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται 

με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 
δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 
ΑΡΘΡΟ 29: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 
ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της 
Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό. 
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Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με 

την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο. 
 

ΑΡΘΡΟ 30: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

30.1  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων  
Αποκλείεται η από τον ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των της σύμβασης προκυπτόντων δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεών του. Κατ’ εξαίρεση, ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει κατόπιν έγγραφης 
έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος τις απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για την καταβολή όλου ή μέρους του συμβατικού τιμήματος, με βάση 
τους όρους της σύμβασης, σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά 

τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν καταστεί δυνατή εν όλω ή εν μέρει η καταβολή υπέρ του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του εκχωρούμενου τιμήματος (ενδεικτικά αναφέρονται η έκπτωση του 
προμηθευτή, η απομείωση του συμβατικού τιμήματος, η αναστολή ή/και η διακοπή εκτέλεσης της 

σύμβασης, η επιβολή ποινικών ρητρών, ο συμβιβασμός, κλπ.) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του εκδοχέως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 
30.2.    Ανωτέρα βία  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

30.3. Έλεγχοι  

Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Επιτροπή Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  

 
Επισυνάπτονται :  

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

 
Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου  

Αναπληρώτρια Πρύτανη 
Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων Συμμόρφωσης 

Για την συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης ισχύουν τα παρακάτω: 
o Στη Στήλη «ΥΠΗΡΕΣΙΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχες υπηρεσίες, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

o Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
υπηρεσία είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό 

αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι 
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους 

όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
o Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη απαίτηση πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος 

που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή 
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης και η αρμόδια Επιτροπή έχει την 

υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 
o Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή σε 

Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά 

Φυλλάδια, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του έργου κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 
διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του 

Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  
o Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). 
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει 

τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ     

1.1. Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 24 ώρες. ΝΑΙ   

1.2 Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε48 ώρες ΝΑΙ   

1.3 Από Μυτιλήνη σε νησί (Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο 

και Λήμνο) και αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

ΝΑΙ   

1.4 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, 
Σάμο, Σύρο, Λήμνο σε 48 ώρες. 

ΝΑΙ   

1.5 Από Μυτιλήνη στην υπόλοιπη Ελλάδα (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι προορισμοί) 

σε 48 ώρες 

ΝΑΙ   

1.6 Παράδοση εγγράφων και δεμάτων από Μυτιλήνη 
σε διεθνής προορισμούς 

ΝΑΙ   

2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ     

2.1 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 24 ώρες. ΝΑΙ   

2.2 Από Αθήνα σε εντός Αττικής αυθημερόν    

2.3 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε48 ώρες ΝΑΙ   

2.4 Από Αθήνα σε νησί (Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο και 

Λήμνο) και αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

ΝΑΙ   

2.5 Από Αθήνα σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, 

Σύρο, Λήμνο σε 48 ώρες. 

ΝΑΙ   

2.6 Από Αθήνα στην υπόλοιπη Ελλάδα (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι προορισμοί) 

σε 48 ώρες 

ΝΑΙ   

2.7 Παράδοση εγγράφων και δεμάτων από Αθήνα σε 
διεθνής προορισμούς 

ΝΑΙ   

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ    

3.1 Δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
- ελέγχου των αποστολών του Πανεπιστημίου 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, που 

τηρεί η εταιρεία ταχυμεταφοράς, από  τις 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας 

3.2 Ενημέρωση σε περίπτωση μη παραλαβής της 
αλληλογραφίας από τον παραλήπτη για 

οποιοδήποτε λόγω και συγκεκριμένα για 

αλληλογραφία εσωτερικού εντός δύο (2) ημερών 
και για αλληλογραφία Ευρωπαϊκής Ένωσης  

εντός τεσσάρων (4) ημερών.  

ΝΑΙ   

3.3 Καταβολή αποζημίωση για κάθε μέρα 
καθυστέρησης επίδοσης ενός δέματος ή 

φακέλου, σε περίπτωση αποδεδειγμένα 
καθυστερημένης επίδοσης. 

ΝΑΙ   

3.4 Δυνατότητα αποστολής ενός δέματος 

ασφαλισμένου, με πρόσθετη επιβάρυνση.   

ΝΑΙ   

3.5 Δυνατότητα χρέωσης του παραλήπτη ΝΑΙ   

3.6 Δυνατότητα παράδοσης στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός και παραλαβής 
φακέλων ή δεμάτων από το Πανεπιστήμιο, το 

Σάββατο. 

ΝΑΙ   

3.7 Δυνατότητα επιστροφής υπογραφής/ 
αποδεικτικού παραλαβής, μαζί με αριθμό 

Πρωτοκόλλου / ημερομηνία κατάθεσης-
παράδοσής του φακέλου ή δέματος στην 

Υπηρεσία όπου εστάλη.   

ΝΑΙ   

3.8 Δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης φακέλων 
ή δεμάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας από ελληνικούς 
προορισμούς 

ΝΑΙ   

3.9 Παροχή Συσκευασίας αποστολών εκτός αυτής 

του αποστολέα 

ΝΑΙ   

3.10 Προτυπωμένο Voucher με τα στοιχεία του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

A/A 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / 

FAX 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
Δ/ΝΣΗ 

1.   

 

    

 

2.          

3.      

4.      

5.      

6.      

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

A/A 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ  Συνολική Αξία με 
ΦΠΑ  

 
Έως 2 

Kg 

Για κάθε 
επιπλέον 

Kg 

% 
Έως 2 

Kg 

Για κάθε 
επιπλέον 

Kg 

 70% 30%    

1 Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 24 
ώρες. 

30  
    

2 Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε48 

ώρες 
5  

    

3 Από Μυτιλήνη σε νησί (Χίο, 

Ρόδο, Σάμο, Σύρο και Λήμνο) και 

αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

25  

    

4 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα 

νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, 
Λήμνο σε 48 ώρες. 

15  

    

5 Από Μυτιλήνη στην υπόλοιπη 

Ελλάδα (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι 

δυσπρόσιτοι προορισμοί) σε 48 

ώρες 

15  

    

   100%     

6 Πρόσθετη επιβάρυνση για 

παράδοση στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας στη Μυτιλήνη και 
παραλαβή φακέλων ή δεμάτων 

από το Πανεπιστήμιο, το 

Σάββατο. 

5  

    

7 Πρόσθετη επιβάρυνση για 

επιστροφή υπογραφής/ 

αποδεικτικού παραλαβής, μαζί 
με αριθμό Πρωτοκόλλου / 

ημερομηνία κατάθεσης-
παράδοσής του φακέλου ή 

δέματος στην Υπηρεσία όπου 
εστάλη.   

3  

    

8 Πρόσθετη επιβάρυνση για 

παραλαβή και παράδοση 
φακέλων ή δεμάτων στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας στη 

2  
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Μυτιλήνη από ελληνικούς 
προορισμούς. 

ΣΥΝΟΛΟ 100      

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 
 

A/A 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ  Συνολική Αξία με 
ΦΠΑ  

 
Έως 2 

Kg 

Για κάθε 
επιπλέον 

Kg 

% 
Έως 2 Kg 

Για κάθε 
επιπλέον 

Kg 

 70% 30%    

1 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 24 
ώρες. 

30  
    

2 Από γραφείο Αθήνας σε Αττική 
αυθημερόν 

5  
    

3 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε48 

ώρες 
5  

    

4 Από Αθήνα σε νησί (Χίο, Ρόδο, 
Σάμο, Σύρο και Λήμνο) και 

αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

30  

    

5 Από Αθήνα σε ένα από τα 

νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, 

Λήμνο σε 48 ώρες. 

5  

    

6 Από Αθήνα στην υπόλοιπη 

Ελλάδα (δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι 
δυσπρόσιτοι προορισμοί) σε 

48 ώρες 

15  

    

   100%     

7 Πρόσθετη επιβάρυνση για 

παράδοση στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας στην Αθήνα και 

παραλαβή φακέλων ή δεμάτων 
από το Πανεπιστήμιο, το 

Σάββατο. 

5  

    

8 Πρόσθετη επιβάρυνση για 
επιστροφή υπογραφής/ 

αποδεικτικού παραλαβής, μαζί 
με αριθμό Πρωτοκόλλου / 

ημερομηνία κατάθεσης-
παράδοσής του φακέλου ή 

δέματος στην Υπηρεσία όπου 

εστάλη.   

3  

    

9 Πρόσθετη επιβάρυνση για 

παραλαβή και παράδοση 

φακέλων ή δεμάτων στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας στην 
Αθήνα από ελληνικούς 

προορισμούς 

2  

    

ΣΥΝΟΛΟ 100      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Στη Μυτιλήνη, σήμερα ….. ……………............, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος 
Πανεπιστημίου – Κτήριο Διοίκησης) με Α.Φ.Μ.: 090264862, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, και νόμιμα 

εκπροσωπείται, από την Πρόεδρό του Καθηγήτρια κα Αμαλία Πολυδωροπούλου Αναπληρώτρια 
Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών (ΦΕΚ Β 2458/16.09.2014) 

και αφετέρου τ… ………………………………………………….ή της εταιρείας με την επωνυμία 

....................................................... (συμπλήρωση αναλόγως), που νόμιμα εκπροσωπείται από 

.............................................. (συμπλήρωση αναλόγως),  και εδρεύει ....................................... 

(συμπλήρωση αναλόγως), με Α.Φ.Μ................................. (συμπλήρωση αναλόγως), Δ.Ο.Υ 
........................ (συμπλήρωση αναλόγως), συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα 

ακολουθούν:  
 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 

ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων την χαμηλότερη τιμή, 
(Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 241/25.11.2014, θέμα B.21.ii) 

συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά έτος, για δύο έτη με δυνατότητα επέκτασης 

άλλο ένα έτος, και επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. 

 
Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθ. πρωτ. EΛE_2014_10013/09.12.2014, διεξήχθη κανονικά 

στις 23 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. στα γραφεία του  Ειδικού Λογαριασμού 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

 
Κατατέθηκαν ….. (…..)(συμπληρώνεται) προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα :   

 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1    

2    

3    

 

Με απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Συνεδρίαση ../………….2014 

θέμα ……), (συμπληρώνεται) το σύνολο των υπηρεσιών κατακυρώθηκε σύμφωνα με τον πίνακα του 
άρθρου 1.2. στην εταιρεία με την επωνυμία ......................................................., (συμπληρώνεται ή 
διαγράφεται) 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα 

«Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα 
καλείται στην παρούσα «ανάδοχος», την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων 

όπως αυτός αναγράφεται αναλυτικά στο πίνακα του άρθρου 1.2. «Πίνακες Τιμών» και αυτός την 
αναλαμβάνει με τους πιο κάτω όρους : 

 
1. Αντικείμενο - τιμή- κρατήσεις : 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά σε υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων 

(CPV: 64110000-0 - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας στη Μυτιλήνη και Αθήνα, όσον αφορά στην αλληλογραφία μεταξύ τους, των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συγκεκριμένες υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τις οποίες το 
Ίδρυμα συναλλάσσεται, αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού με έμφαση τις 

χώρες όπου εδρεύουν υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την ποιότητα και 
τιμή, σύμφωνα με τα παρακάτω καθώς και α) με την πιο κάτω περιγραφή τους στους πίνακες του 

«Πίνακας Παρεχόμενων Υπηρεσιών» και «Πίνακες Τιμών» β) με την με αριθ. πρωτ. 
…………………………………(συμπληρώνεται) προσφορά του αναδόχου. 

 
1.1.  «Πίνακας Παρεχόμενων Υπηρεσιών» 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1.1. Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 24 ώρες. 

1.2 Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε48 ώρες 

1.3 Από Μυτιλήνη σε νησί (Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο και Λήμνο) και αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

1.4 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, Λήμνο σε 48 ώρες. 

1.5 Από Μυτιλήνη στην υπόλοιπη Ελλάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι προορισμοί) 

σε 48 ώρες 

1.6 Παράδοση εγγράφων και δεμάτων από Μυτιλήνη σε διεθνής προορισμούς 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

2.1 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 24 ώρες. 

2.2 Από Αθήνα σε εντός Αττικής αυθημερόν 

2.3 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε48 ώρες 

2.4 Από Αθήνα σε νησί (Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο και Λήμνο) και αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

2.5 Από Αθήνα σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, Λήμνο σε 48 ώρες. 

2.6 Από Αθήνα στην υπόλοιπη Ελλάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι προορισμοί) σε 

48 ώρες 

2.7 Παράδοση εγγράφων και δεμάτων από Αθήνα σε διεθνής προορισμούς 

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

3.1 Ηλεκτρονική παρακολούθηση- ελέγχου των αποστολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, που τηρεί η εταιρεία ταχυμεταφοράς, από  τις Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

3.2 Ενημέρωση σε περίπτωση μη παραλαβής της αλληλογραφίας από τον παραλήπτη για 
οποιοδήποτε λόγω και συγκεκριμένα για αλληλογραφία εσωτερικού εντός δύο (2) ημερών 

και για αλληλογραφία Ευρωπαϊκής Ένωσης  εντός τεσσάρων (4) ημερών.  

3.3 Καταβολή αποζημίωσης για κάθε μέρα καθυστέρησης επίδοσης ενός δέματος ή φακέλου, σε 
περίπτωση αποδεδειγμένα καθυστερημένης επίδοσης. 

3.4 Αποστολή ενός δέματος ασφαλισμένου, με πρόσθετη επιβάρυνση.   

3.5 Δυνατότητα χρέωσης του παραλήπτη 

3.6 Δυνατότητα παράδοσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός και παραλαβής 

φακέλων ή δεμάτων από το Πανεπιστήμιο, το Σάββατο. 

3.7 Δυνατότητα επιστροφής υπογραφής/ αποδεικτικού παραλαβής, μαζί με αριθμό 
Πρωτοκόλλου / ημερομηνία κατάθεσης-παράδοσής του φακέλου ή δέματος στην Υπηρεσία 

όπου εστάλη.   

3.8 Δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης φακέλων ή δεμάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας από ελληνικούς προορισμούς 

3.9 Παροχή Συσκευασίας αποστολών εκτός αυτής του αποστολέα 

3.10 Προτυπωμένο Voucher με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας 

 

1.2. «Πίνακες Τιμών» 
Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗ (Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 

τηλ. 22510 36738) 

A/A 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ  Συνολική Αξία με 
ΦΠΑ  

Έως 2 
Kg 

Για κάθε 
επιπλέον 

Kg 

% 

Έως 2 
Kg 

Για κάθε 
επιπλέον 

Kg 

70% 30% 

1 Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 24 
ώρες. 

 
    

2 Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε48 

ώρες 
 

    

3 Από Μυτιλήνη σε νησί (Χίο, 
Ρόδο, Σάμο, Σύρο και Λήμνο) και 

αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

 

    

4 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα 

νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, 

Λήμνο σε 48 ώρες. 
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5 Από Μυτιλήνη στην υπόλοιπη 
Ελλάδα (δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι 
δυσπρόσιτοι προορισμοί) σε 48 

ώρες 

 

    

6 Πρόσθετη επιβάρυνση για 
παράδοση στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας στη Μυτιλήνη και 

παραλαβή φακέλων ή δεμάτων 

από το Πανεπιστήμιο, το 
Σάββατο. 

 

    

7 Πρόσθετη επιβάρυνση για 

επιστροφή υπογραφής/ 
αποδεικτικού παραλαβής, μαζί 

με αριθμό Πρωτοκόλλου / 
ημερομηνία κατάθεσης-

παράδοσής του φακέλου ή 
δέματος στην Υπηρεσία όπου 

εστάλη. 

 

    

8 Πρόσθετη επιβάρυνση για 
παραλαβή και παράδοση 

φακέλων ή δεμάτων στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας στη 

Μυτιλήνη από ελληνικούς 
προορισμούς. 

 

    

 

Β) ΑΘΗΝΑ (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος, 11472 Αθήνα, τηλ. 210 6492210) 

A/A 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ  Συνολική Αξία με 
ΦΠΑ  

Έως 2 
Kg 

Για κάθε 

επιπλέον 
Kg 

% 

Έως 2 Kg 

Για κάθε 

επιπλέον 
Kg 

1 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 24 
ώρες. 

 
    

2 Από γραφείο Αθήνας σε Αττική 
αυθημερόν 

 
    

3 Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε48 

ώρες 
 

    

4 Από Αθήνα σε νησί (Χίο, Ρόδο, 
Σάμο, Σύρο και Λήμνο) και 

αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

 

    

5 Από Αθήνα σε ένα από τα 
νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, 

Λήμνο σε 48 ώρες. 

 

    

6 Από Αθήνα στην υπόλοιπη 

Ελλάδα (δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι 
δυσπρόσιτοι προορισμοί) σε 

48 ώρες 

 

    

7 Πρόσθετη επιβάρυνση για 
παράδοση στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας στην Αθήνα και 

παραλαβή φακέλων ή δεμάτων 
από το Πανεπιστήμιο, το 

Σάββατο. 
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8 Πρόσθετη επιβάρυνση για 
επιστροφή υπογραφής/ 

αποδεικτικού παραλαβής, μαζί 
με αριθμό Πρωτοκόλλου / 

ημερομηνία κατάθεσης-

παράδοσής του φακέλου ή 
δέματος στην Υπηρεσία όπου 

εστάλη.   

 

    

9 Πρόσθετη επιβάρυνση για 

παραλαβή και παράδοση 

φακέλων ή δεμάτων στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας στην 
Αθήνα από ελληνικούς 

προορισμούς 

 

    

 
Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου παραμένουν σταθερές, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

1.2. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α./ έτος Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Το ανωτέρω ποσό 

κατανέμεται ως εξής: 
Έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 

εγγράφων και δεμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη 
Μυτιλήνη και έως του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για υπηρεσίες 

ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας στην Αθήνα. 
1.3. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας και 

Ανάπτυξης Γραμματείας ΕΛΕ». 
1.4.   Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π. 

1.5. Επίσης, ο Ανάδοχος βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι 
την παράδοση – παραλαβή των εγγράφων-δεμάτων.  

 

Επισημαίνεται ότι: 
α) Πλην των παραπάνω υπηρεσιών για την διακίνηση των διοικητικών εγγράφων και 

δεμάτων το οποίο αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, οι υπόλοιπες 
υπηρεσίες που θα ζητούνται από το Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

και θα προσφέρονται από τον ανάδοχο θα κοστολογούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

εμπορικούς καταλόγους του αναδόχου και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης. 

β) Στις περιπτώσεις που τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό) κάνουν χρήση των παραπάνω 

υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, με τόπο αποστολής τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, και για τις οποίες τα μέλη χρεώνονται απευθείας 
(χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού της σύμβασης), ο ανάδοχος υποχρεούται να τις 

προσφέρει σύμφωνα με τις προσφερόμενες τιμές της οικονομικής του προσφοράς τις 
συγκεκριμένης/παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
2. Χρόνος σύμβασης-Τροποποίηση 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της και για δύο έτη με 

δυνατότητα επέκτασης άλλο ένα έτος. 
Τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, εκτός εξαιρετικών 

περιπτώσεων. Οποιαδήποτε, τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα 
υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου – 

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία. 
 

3 Υλοποίηση Έργου 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί τις υπηρεσίες για το σύνολο της 

χρονικής διάρκεια της σύμβασης.  
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Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει εντολές για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων από τα 

αρμόδια άτομα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στα γραφεία του στη 

Μυτιλήνη και Αθήνα, όσον αφορά στην αλληλογραφία μεταξύ τους, των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, με συγκεκριμένες υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τις οποίες το Ίδρυμα 

συναλλάσσεται, αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού με έμφαση τις χώρες 
όπου εδρεύουν υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο ποιοτικός έλεγχος της εκτέλεσης των υπηρεσιών, γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης (Απόφαση…………….) με τη σύνταξη και υπογραφή των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

Η αποστολή και παραλαβή των φακέλων ή δεμάτων από τα Γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη Μυτιλήνη (Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, Λόφος 

Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, τηλ. 22510 36738) ή Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος, 11472 
Αθήνα, τηλ. 210 6492210) θα γίνεται από συγκεκριμένους υπάλληλους του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, που ορίζεται στη Μυτιλήνη και Αθήνα με τον αναπληρωτή και θα 

κοινοποιηθεί έγκαιρα στον τοπικό αντιπρόσωπο της  εταιρείας.  
Ο Ανάδοχος ή οι συνεργάτες του οφείλει να παραλαμβάνει φακέλους ή δέματα κατά την κρίση των 

αρμοδίων υπαλλήλων.  
Η παραλαβή των φακέλων και δεμάτων γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες μέρες από Δευτέρα μέχρι και 

Παρασκευή και κατά τις ώρες 14:30 έως 15:00.  

Για την έγκαιρη παραλαβή των δεμάτων από τα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας στην Αθήνα η ενημέρωση θα πραγματοποιείται τέσσερις (4) ώρες νωρίτερα. Για 

φακέλους ή δέματα που πρέπει να παραδοθούν αυθημερόν οφείλει ο αρμόδιος υπάλληλος να 
ειδοποιήσει τον τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρείας μέχρι τις 10:00 πμ., ο οποίος οφείλει να φροντίσει 

να τον παραλάβει  το ταχύτερο δυνατόν για τη διεκπεραίωσή του . 
Η παραλαβή των φακέλων και δεμάτων γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες μέρες από Δευτέρα μέχρι 

και Παρασκευή και κατά τις ώρες 14:30 έως 15:00. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας δεν χρεώνεται με δέματα ή φακέλους, με αποστολέα ιδιώτη, των οποίων είναι παραλήπτης, 
εκτός εάν προκαταβολικά έχει αποδεχθεί τούτο για τη συγκεκριμένη αποστολή. Το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούται να στέλνει φακέλους ή δέματα  και μετά το ωράριο 
αυτό, πάντως όχι πέραν της 20:00, εφόσον έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο δε 

ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα διεκπεραιώνει. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούνται να παραδίδουν αλληλογραφία για 
διεκπεραίωση το Σάββατο με χρόνο παράδοσης τον εκάστοτε οριζόμενο. Ο Ανάδοχος δε υποχρεούται 

να παραλαμβάνει την αλληλογραφία και να την παραδίδει, πάντως όχι αργότερα από τη αμέσως 
επόμενη Δευτέρα  και ώρα όχι μεταγενέστερη της 12:00 το μεσημέρι. 

Ειδικά για φακέλους που δίνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας την 

Παρασκευή  για παράδοση το Σάββατο, η παράδοση θα γίνεται οπωσδήποτε το Σάββατο, εκτός από 
λόγους ανωτέρας βίας, που θα επικαλείται και οφείλει να αποδεικνύει ο Ανάδοχος. 

Κατά την παραλαβή ενός φακέλου ή δέματος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας ο υπάλληλος της αναδόχου εταιρείας συμπληρώνει «επί τόπου» το σχετικό αποδεικτικό της 

εταιρείας που συνοδεύει το φάκελο ή δέμα  με ρητή μνεία σε αυτό: 
α. Της ημερομηνίας και ώρας παραλαβής του  

β. Αν είναι φάκελος ή δέμα μέχρι δύο κιλά ή πέραν των δύο κιλών. Εφόσον είναι περισσότερο 

από δύο κιλά αναγράφεται το ακριβές βάρος του δέματος. 
γ. Την ένδειξη αν θα παραδοθεί αυθημερόν, την επομένη, σε 48 ώρες ή τον εν γένει ακριβή 

χρόνο που ορίζεται ότι πρέπει να παραδοθεί. Το σημείο αυτό συμπληρώνεται σύμφωνα με  τη δήλωση 
του υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (δηλαδή πότε επιθυμεί το 

Πανεπιστήμιο να παραλάβει ο παραλήπτης το δέμα ή την επιστολή).  

δ. Την πλήρη και ακριβή διεύθυνση του παραλήπτη, όπως αυτή αναγράφεται στον φάκελο ή στο 
δέμα. 

ε. Ότι η μεταφορά του δέματος ή φακέλου είναι με πίστωση και θα επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο 
ως αποστολέα, ή με χρέωση του παραλήπτη. 

στ. Το ονοματεπώνυμο του αποστέλλοντας υπαλλήλου του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας. 

Το πρωτότυπο του αποδεικτικού που συμπληρώνει ο υπάλληλος του Αναδόχου παραδίδεται στον 

υπάλληλο του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας που δίνει την εντολή για την 
αποστολή. 

Η Παράδοση των φακέλων και δεμάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη 
Μυτιλήνη ή Αθήνα θα γίνεται ως εξής: 
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Όταν στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη αυτός 

παραδίδεται σε αυτόν που αναγράφεται στο φάκελο. 

 Όταν αναγράφεται ως παραλήπτης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 
στη Μυτιλήνη ή Αθήνα, χωρίς περαιτέρω εξατομίκευση του παραλήπτη τότε ο φάκελος ή το δέμα 

παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας που 
έχει οριστεί αντίστοιχα για την παραλαβή και παράδοση της αλληλογραφίας  του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.   

Ο ανάδοχος, σε κάθε τηλεφωνική κλήση του υπαλλήλου του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας που έχει ορισθεί για την παραλαβή-παράδοση της αλληλογραφίας από ένα από 

τα Γραφεία του στη Μυτιλήνη ή Αθήνα, οφείλει να φροντίζει για την άμεση παραλαβή από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας οποιουδήποτε φακέλου ή δέματος και την 

παράδοσή του  σε οποιοδήποτε αποδέκτη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
Μετά από συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) αντί τηλεφώνου ως μέσον επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ τους, για την 

καλύτερη και ταχύτερη προώθηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας από τον Ανάδοχο. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η 

αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση του υπαλλήλου που έχει οριστεί υπεύθυνος σε κάθε γραφείο για 
την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

Ο χρόνος παράδοσης κάθε δέματος ή φακέλου που αναγράφεται στο αποδεικτικό της εταιρείας είναι 

δεσμευτικός, η μη τήρηση του οποίου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου, εκτός 
από λόγους ανωτέρας βίας που οφείλει να αποδεικνύει κάθε φορά. 

5. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης του έργου θα πρέπει να γίνονται με την 
σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  

6. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 
υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
αναδόχου ή τρίτων. 

7. Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή ή φθορά του αποσταλθέντος εγγράφου, 
δέματος ή αντικειμένου από την αποστολή του μέχρι την παραλαβή του. 

8. Εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου διαπιστώσει αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης ή 

πρόθεση παραπλάνησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, τότε 
εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 

έκπτωτου. 
 

4.  Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 

Η υλοποίηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με την περιγραφόμενη στην Τεχνική Προσφορά, 
διαδικασία υλοποίησης του έργου.  

 Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας συνεπάγεται με δικαίωμα αποζημίωσης προς αυτό, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της γενικής ή ειδικής άδειας υπό το καθεστώς 

της οποίας λειτουργεί ο ανάδοχος. 
 Επίσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει 

έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
Πέραν των αποζημιώσεων και κυρώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, περί παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας έχει τα ακόλουθα 
δικαιώματα: 

 Οποιαδήποτε έρευνα διεξάγεται για καθυστερημένη παράδοση, απώλεια ασφαλισμένου ή μη 

δέματος, γίνεται από Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας. Οποιαδήποτε 

έρευνα από τον ανάδοχο δεν δεσμεύει Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας. 
 Σε περίπτωση απώλειας και δεύτερου δέματος, με ευθύνη του ανάδοχου, το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας επιφυλάσσεται στη μονομερή καταγγελία της 

σύμβασης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποζημίωσης της αξίας του απολεσθέντος δέματος. 
 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας μπορεί να αξιώσει αποζημίωση λόγω 

καθυστερημένης παράδοσης φακέλου ή δέματος η οποία ορίζεται στο διπλάσιο της αξίας 

αποστολής του φακέλου ή δέματος που καθυστέρησε να παραδοθεί έγκαιρα για την πρώτη 
μέρα καθυστέρησης, στο τριπλάσιο για τη δεύτερη μέρα καθυστέρησης, κοκ.  
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 Αν μέσα σε ένα μήνα διαπιστωθούν περισσότερες των δέκα (10) καθυστερήσεις  παράδοσης 

δεμάτων το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα 

μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης. 

 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση 

(με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση του Πανεπιστήμιου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου  και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου. 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά 
σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

 

5.  Υποχρεώσεις Αναδόχου- Ανωτέρα Βία 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που υπαγορεύει το καθεστώς άδειας υπό το 
καθεστώς της οποίας λειτουργεί, γενική ή ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα 

με το ν.2668/1998, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς και με τις αποφάσεις του 
Ε.Ε.Τ.Τ. 296/93 και 300/44, αντίστοιχα. 

 

6. Υπεργολαβίες 
 Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της έργου 
υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ους, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα 

του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας. 

 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση / ολοκλήρωση του έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

7. Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή 

πληροφορία που σχετίζεται με το Έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση 
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. 

Ειδικότερα:  
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να 

γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που 
περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες 

πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους 
του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος έργου. 

Ο ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται 
άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη 

γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει 

αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο 
συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος έργου. 
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Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν 

σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος έργου, οι οποίες 

είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών 

στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το έργο, 

αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για τα μέτρα που 

παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των 
διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες 

και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να 

προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  
 

8.Πνευματικά Δικαιώματα 
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά 

και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Ο 
Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 

της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί της 
υλοποιηθείσας σύμβασης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται 

με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 

δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 
9.  Πληρωμή (Δικαιολογητικά) 

Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα με την προσκόμιση τιμολογίου στο αντίστοιχο υποκατάστημα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Στο τιμολόγιο αυτό θα καταχωρούνται όλες οι 

αποστολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  

Η πληρωμή της αξίας των εκδιδομένων τιμολογίων θα γίνεται μετά από βεβαίωση για την καλή 
εκτέλεση του έργου, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης των εξόδων 
δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα 

δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως 
συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3081/2009, άρθρο. 46. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

 
10.  Άλλοι γενικοί όροι  

Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα σύμβαση 

προκυπτόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Κατ’ εξαίρεση, ο προμηθευτής δικαιούται να 
εκχωρήσει κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος τις απαιτήσεις του 

έναντι του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για την καταβολή όλου ή μέρους 
του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 

επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν 
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μέρει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των 

συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν καταστεί δυνατή εν όλω ή εν μέρει η 

καταβολή υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του εκχωρούμενου τιμήματος (ενδεικτικά 
αναφέρονται η έκπτωση του προμηθευτή, η απομείωση του συμβατικού τιμήματος, η αναστολή ή/και 

η διακοπή εκτέλεσης της σύμβασης, η επιβολή ποινικών ρητρών, ο συμβιβασμός, κλπ.) το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του εκδοχέως 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

Ο προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας θα προσπαθούν να 
ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την 

διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς 
εντός τριών (3) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή θα άγεται προς διευθέτηση ενώπιον των 

αρμοδίων δικαστηρίων της Λέσβου με εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.  
Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (Διακήρυξη,  

Προσφορές, κ.λ.π.). 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2286/1995, του Προεδρικού Διατάγματος 
Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) και τις λοιπές περί προμηθειών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. 

διατάξεις καθώς επίσης από την νομοθεσία που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς Ερευνών των Α.Ε.Ι.  
Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα 

υπογραφής της παρούσας. 
Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται. 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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