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ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
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Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της 

Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.  
  Σελίδα 1 από 3 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_4429 

 Μυτιλήνη, 14 Μαΐου 2015 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Έργου με τίτλο  «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» 
με Κωδική Ονομασία «ΘΑΛ-ΧΩΡ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
«Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε 
ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20% (Επιστημονικός 
Υπεύθυνος Επίκουρος Καθηγητής κ. Γεράσιμος Παυλογεωργάτος), θα προβεί στην αξιολόγηση 

προσφορών την 25η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ 

ευθείας ανάθεση) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής νομικών υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 

του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (5.850,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον Πίνακα 1: Πίνακας Νομικών 
Υπηρεσιών.  

 

Πίνακας 1: Πίνακας νομικών υπηρεσιών 

Α
/
Α

 

Υπηρεσία 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(€) 

(συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) 

1 Νομικές υπηρεσίες περιόδου 02/06/2015 – 30/09/2015 

1.1 

Νομική υποστήριξη στην ερμηνεία των νομοθετικών 

διατάξεων που σχετίζονται με τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, οι οποίες μελετώνται στο πλαίσιο του 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 

5.850,00 1.2 
Μελέτη και σύνταξη κειμένων για κατοχύρωση 
πνευματικών δικαιωμάτων των παραγόμενων χαρτών 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 

1.3 

Υποβολή και υποστήριξη συγκεκριμένων προτάσεων 
για μεταρρύθμιση υφιστάμενων νομοθετικών 

διατάξεων, υπό το πρίσμα των σύγχρονων 
επιστημονικών δεδομένων 

ΣΥΝΟΛΑ 5.850,00 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΕΡΓΟ «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού»  «ΘΑΛ-ΧΩΡ» 

  

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της 

Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.  
  Σελίδα 2 από 3 

 
Η τιμή προ Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 

Δεν θα γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το 

δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται: νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 

Ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά σύμφωνα με τον Πίνακα 2: Πίνακας 
Οικονομικής Προσφοράς.  

 
Πίνακας 2: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Α
/
Α

 

Υπηρεσία 

ΣΥΝΟ-

ΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(προ 
Φ.Π.Α.) 

€ 

ΠΟΣΟ- 

ΣΤΟ 
Φ.Π.Α. 

 

%  

Φ.Π.Α. 

 

 
 

€ 

ΣΥΝΟ-

ΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

€ 

1 Νομικές υπηρεσίες περιόδου 02/06/2015 – 30/09/2015 

1.1 

Νομική υποστήριξη στην ερμηνεία των 

νομοθετικών διατάξεων που σχετίζονται με τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες 
μελετώνται στο πλαίσιο του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού 

 

 

  1.2 

Νομική υποστήριξη στην ερμηνεία των 
νομοθετικών διατάξεων που σχετίζονται με τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες 
μελετώνται στο πλαίσιο του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού 

1.3 

Νομική υποστήριξη στην ερμηνεία των 
νομοθετικών διατάξεων που σχετίζονται με τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες 
μελετώνται στο πλαίσιο του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού 

ΣΥΝΟΛΑ     

 
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο 

κ. Ευστράτιο Μπουλμπούλη, τηλ. 22510-36525 ή 22510-36472, Fax. 22510-36509, e-mail: 
sboul@aegean.gr. 

 
Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω 

διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – 
Γραμματεία ΕΛΕ, Γραφείο ΙΣ 2.18, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 22510-36700, Fax. 22510-

36709, το αργότερο μέχρι την 25η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 και θα φέρουν τα κάτωθι 
στοιχεία :  

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 
Για την διαδικασία με διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης έργου  

«Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού»  
«ΘΑΛ-ΧΩΡ» 

(Αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2015_4429/14.05.2015)  

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 
Κτήριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου 

81100, Μυτιλήνη  
 

mailto:sboul@aegean.gr
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Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της 

Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.  
  Σελίδα 3 από 3 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη 

της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν 
την προσφορά τους. 

 

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και μετά την έκδοση των τιμολογίων του ιδίου. Ο 

προμηθευτής βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος  

 
Γεράσιμος Παυλογεωργάτος 

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 


