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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ON-LINE (σε 
γραμμή πρόσβασης) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
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Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα 
πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ( Μέτρο 2.2) « Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, είχε προκηρύξει στις 3 
Μαρτίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ( Κτίριο Διοίκησης - Λόφος 
Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη), πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό ( Απόφαση Επιτροπής  Ερευνών 
184/19.10.2005,  θέμα 12xiii) για την παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικές on-line ( σε γραμμή 
πρόσβασης) βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, καθώς και προμήθειας βάσεων δεδομένων, 
εγγεγραμμένων σε cd-rom, ο οποίος κηρύχθηκε άγονος, σύμφωνα με την απόφαση ( Συνεδρίαση 
189/29.03.2006, θέμα 14iv). Κατόπιν των ανωτέρω ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου προέβη σύμφωνα με την απόφαση (Συνεδρίαση 189/29.03.2006, θέμα 14iv), 
στην δεύτερη πρόσκληση συμμετοχής για την παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικές on-line (σε γραμμή 
πρόσβασης) βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, καθώς και προμήθειας βάσεων δεδομένων, 
εγγεγραμμένων σε cd-rom. Ο διαγωνισμός διεξήχθη  την 4η Μαΐου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 
π.μ. στα γραφεία του ( Κτίριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη) και πάλι κηρύχθηκε 
άγονος, σύμφωνα με την απόφαση (Συνεδρίαση 191/08.06.2006, θέμα 12ix). Κατόπιν των ανωτέρω ο 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προβαίνει σύμφωνα με την απόφαση ( Συνεδρίαση 
191/08.06.2006, θέμα 12ix) σε ανάθεση με την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης. Η 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο 
Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη).  
 
Η προμήθεια αφορά στο Υποέργο « Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων» του ανωτέρου έργου και θα 
πραγματοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Τμήματος  Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) 
και του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους: 
 
ΕΙΔΟΣ :  Την με διαπραγμάτευση ανάθεση παροχής πρόσβασης σε ηλεκτρονικές on-line (σε γραμμή 
πρόσβασης) βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, καθώς και προμήθειας βάσεων δεδομένων, 
εγγεγραμμένων σε cd-rom με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή, ανά παραγγελόμενο τίτλο, όπως αυτό περιγράφεται στον επισυναπτόμενο και αποτελούμενο 
αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης, πίνακα Α,  προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι δέκα τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (14.543,34€) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
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Στον πίνακα αυτόν μπορούν να γίνουν, κατά την ανάθεση, μεμονωμένες μεταβολές, με την προσθήκη, 
αφαίρεση ή αντικατάσταση τίτλων με ανώτερο ποσοστό  10% των αναγραφόμενων τίτλων.  
 
Περίληψη της πρόσκλησης θα σταλεί για δημοσίευση σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, πανελλήνιας 
κυκλοφορίας την 14/06/2006.  
 
Το τεύχος της πρόσκλησης θα σταλεί  για ενημέρωση στα Επιμελητήρια ( ΕΒΕΑ, Θεσσαλονίκης, 
Επιμελητήριο Λέσβου) στις 14/06/2006.  
 
To τεύχος της πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), στις 14/06/2006. 
 
Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών είναι μέχρι τις 4 Ιουλίου 2006 και ώρα 15:00. 
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με την με διαπραγμάτευση ανάθεση  δίνονται από την αρμόδια υπάλληλο 
κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 22510-36064, Fax : 22510-36039, email: elen@aegean.gr.  
 
Η με διαπραγμάτευση ανάθεση της προμήθειας  θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα : 
1. Την Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄ 826 της 10.09.1996, 
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95,  
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996,  
καθώς και στην λοιπή κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. 
 
Η δαπάνη για την παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικές on-line βάσεις δεδομένων καθώς και προμήθειας 
βάσεων δεδομένων εγγεγραμμένων σε cd-rom, θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης 
64.05 ( Βάσεις Δεδομένων & Τράπεζες Πληροφοριών) του υποέργου 15 « Συνδρομές σε βάσεις 
δεδομένων» του έργου « Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου 
Αιγαίου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( ΕΚΤ) κατά 75% και από 
Εθνικούς Πόρους κατά 25% με φορέα χρηματοδότησης  το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ( ΣΑΕ 045/3) και απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του 
κρατικού Προϋπολογισμού ( Π.Δ.Ε.) και με τη διαδικασία των έμμεσων πληρωμών, όπως ορίζει το 
άρθρο 11 του Ν 2860/2000. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) με κωδικό ΟΠΣ-
ΕΡΓΟΡΑΜΑ 83982, σύμφωνα με την αριθ. 12121/16.09.2003 Απόφαση Ένταξης και την αριθ. 
9014/27.05.2005 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σχετικοί με το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης προμηθευτές,  εφόσον 
είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα ή έχουν την έδρα τους σε 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ).  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαιολογητικά 
Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους : 
α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από τον χρόνο 
ισχύος της προσφοράς. Η Εγγυητική επιστολή θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας,  
β) φορολογική ενημερότητα και  
γ) ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Προσφορές για τμήμα μόνο των υπό προμήθεια ειδών γίνονται δεκτές. 

http://www.aegean.gr
mailto:elen@aegean.gr
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Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
1. 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. 

2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, να φέρουν μονογραφή και σφραγίδα του 
προσφέροντος σε κάθε σελίδα.  

 
Τρόπος υποβολής 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαπραγμάτευση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά. 
 
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στην διαπραγμάτευση, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και τις 4 Ιουλίου 2006 και ώρα 15.00 
π.μ. :   
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη 

 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα 
αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι επικρατέστερο των 
άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς : 
 
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαπραγμάτευση 
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης 
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών πρέπει κατά τον 
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.  
 
Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς οι 
οποίοι θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του πίνακα Β της παρούσας. Στους πίνακες οικονομικής 
προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται α) ο τίτλος του αναγραφόμενου είδους, β) το παραγγέλον 
Τμήμα, γ) η τιμή προσφοράς ανά τίτλο, χωρίς ΦΠΑ και δ) η τιμή προσφοράς ανά τίτλο, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην  τελική τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι  
δαπάνες αποστολής, διαχείρισης, αντικατάστασης που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Προϊόντα ή 
υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. 
Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζουν την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή 
υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις ή προσαυξήσεις.  
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Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες της 
οικονομικής προσφοράς και σε μαγνητικό μέσο (cd) 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 μαγνητικό 
μέσο με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την 
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον, από 

την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 
2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΤΙΜΕΣ  
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, Ίμβρου 
3, Μυτιλήνη. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Για την τελική επιλογή του/των προμηθευτή/των  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά 
είδος, λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής του ανά παραγγελόμενο τίτλο που 
περιγράφεται στον πίνακα. 
 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Α. Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναμων, η επιλογή θα γίνεται μετά από πρόταση 
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγμάτευσης και απόφαση του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγμάτευσης 
και ανακοινώνεται με έγγραφο σε όλους όσους υπέβαλλαν εμπροθέσμως προσφορά. Κανένας από τους 
προσφέροντες 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: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
• Κατάπτωση μερική ή ολική, της εγγύησης συμμετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή 

δικαστική ενέργεια 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 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.   
 
Β. Υπογραφή Σύμβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του/των 
μειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση. Το γενικό πνεύμα της  σύμβασης θα είναι αυτό που 
περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση συμμετοχής.  
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Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί 
καμία δέσμευση για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ούτε αυτά 
θα ληφθούν υπόψη. 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 
 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
Εγγύηση συμμετοχής στην διαπραγμάτευση 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης πρέπει υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής. 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, το ύψος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ (727,00 €).  
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι της 
πρόσκλησης.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εξήντα (60) ημερών μετά τον χρόνο λήξης της 
οικονομικής προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 4/12/2006.  
 
Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που 
διενεργεί την διαπραγμάτευση. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της εγγυητικής επιστολής. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε 
εργάσιμες (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης. 
 
Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο/οι ανακηρυχθείς/έντες μειοδότης/τες προμηθευτής/τές υποχρεούται/νται να προσκομίσει/σουν 
Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας, το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής 
και συγκεκριμένα μέχρι την 31η Μαρτίου 2007.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Προϋπολογισμός  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (14.543,34€). Στο ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό 64.05 του έργου «Προγράμματα 
Προπτυχιακών Σπουδών  του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου» ΤΔΥ 15. 
 
Κρατήσεις 
Τον/τους προμηθευτή/τες δεν βαρύνει/ουν καμία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που 
επιβάλλει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  επί της καθαρής 
(χωρίς Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν 
τον/τους προμηθευτή/τες.  
 
 Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί 
Ο/οι  προμηθευτής/τες θα αναλάβει/ουν τον εκτελωνισμό των ειδών, που θα παραδώσει/ουν, ελεύθερα 
στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. Οι 
δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και μεταφορικά βαρύνουν τον/τους 
προμηθευτής/τές.  
 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον/στους  μειοδότη/τες προμηθευτή/τες θα γίνεται με εξόφληση 
του 100% των τιμολογίων του και μετά την οριστική παραλαβή από τριμελή επιτροπή παραλαβής των 
αναγραφομένων ειδών σ΄αυτά.  
 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΩΝ  
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβιβάσει την παραγγελία, αντίγραφο της οποίας 
οφείλει να κοινοποιήσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας καθώς και στην Κεντρική 
Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για όλα τα αναγραφόμενα είδη του επισυναπτόμενου 
και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης, πίνακα,  αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και το αργότερο μέσα  σε δέκα (10)  ημέρες από αυτήν,  στους σχετικούς εκδότες και επίσης 
να εγγράψει τα Τμήματα Μεσογειακών Σπουδών και Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως συνδρομητές εντός μηνός από την 
υπογραφή της σύμβασης  και να παρέχει πρόσβαση στις on-line βάσεις δεδομένων.  
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
Ως τόπος παράδοσης των βάσεων δεδομένων, που είναι εγγεγραμένες σε cd-rom ορίζονται οι 
εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ίμβρου 3, στη 
Μυτιλήνη. 
 
Ο μειοδότης προμηθευτής αναλαμβάνει την  υποχρέωση να παραδίδει τα είδη εντός, το αργότερο, 
ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών 
μπορεί να γίνεται τμηματικά.  Η μη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά 
περίπτωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής από υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούται, να επιβάλλει στον 
προμηθευτή για τη καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, 
ποινή ίση με το 20% της αξίας του κάθε τίτλου  που δεν έχει παραληφθεί, ή να αφαιρέσει την εντολή 
προμήθειας από τον προμηθευτή, αναθέτοντας την σε άλλο προμηθευτή και ακόμα να τον αποκλείσει 
από παρόμοιες προμήθειες στο μέλλον, μέχρι τρία (3) χρόνια.  
Η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την τυχόν μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει ο μειοδότης προμηθευτής. 
Ο μειοδότης προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενοχλεί τους εκδότες σε περιπτώσεις που η 
παραλαβή του υλικού καθυστερεί περισσότερο από ενενήντα (90) ημέρες. Επίσης ο μειοδότης είναι 
υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, ή και εκτάκτως, αν αυτό είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στον κατάλογο 
παραγγελθέντος υλικού αλλά και να παραθέτει οποιοδήποτε στοιχείο που βοηθά στην  παρακολούθηση  
του καταλόγου. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
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Την βεβαίωση παροχής πρόσβασης σε ηλεκτρονικές on-line βάσεις δεδομένων καθώς και η παραλαβή 
των βάσεων δεδομένων, που είναι εγγεγραμμένες σε cd-rom,  θα πραγματοποιήσει επιτροπή που θα 
συσταθεί για το σκοπό αυτό και τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον μειοδότη 
προμηθευτή.   

Ο  μειοδότης προμηθευτής ειδοποιεί εγγράφως τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και  την Επιτροπή Παραλαβής, πέντε (5) ημέρες πριν την παράδοση, ότι 
προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Ο μειοδότης προμηθευτής, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή παραλαβής να μπορεί να ελέγξει τα είδη  που θα 
παραληφθούν.  

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/τους μειοδότη/τες προμηθευτή/τες του έργου σε οποιονδήποτε 
τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 
αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/τους μειοδότη/τες, ο/οι 
οποίος/οι υποχρεούται/νται  μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει/ουν εγγράφως και να προσκομίσει/ουν στον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ο/οι μειοδότης/τες προμηθευτής/τες του έργου υποχρεούται/νται να δέχεται/ονται επιτόπιους ελέγχους 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και την Αρχή 
Πληρωμής της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  
 
 

 
Αντιπρύτανης 

 
 

         Ιωάννης Σεϊμένης 
 Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ON-LINE ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ CD-ROM 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                                 Σελίδα 8 από 12 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ON-LINE ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ CD-ROM 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                                 Σελίδα 9 από 12 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
 

 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ = DATABASE 
TITLE ΤΜΗΜΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

 
 
 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΕ       
Φ.Π.Α. 

1 OECD Education Statistics - online database  ΤΕΠΑΕΣ    
  

2 Eurostat Statistics  ΤΕΠΑΕΣ      
3 SourceOECD Education and Skills ΤΕΠΑΕΣ      

4 OECD Employment and Labour Market Statistics - 
online database    

ΤΕΠΑΕΣ      

5 Main Economic Indicators on CD-ROM  ΤΕΠΑΕΣ      

6 SourceOECD Employment  ΤΕΠΑΕΣ      
7 Journal of Mathematics and Culture ΤΕΠΑΕΣ      

8 Science Education Review ΤΕΠΑΕΣ      

9 Educational Action Research ΤΕΠΑΕΣ      

10 International Studies in Sociology Education 
Pedagogy 

ΤΕΠΑΕΣ      

11 Culture & Society Technology ΤΕΠΑΕΣ      
12 Pedagogy and Education ΤΕΠΑΕΣ      
13 Women's History Review ΤΕΠΑΕΣ      
14 Women's Writing ΤΕΠΑΕΣ      
9 SIL Language Software Suite 1.0 ΤΜΣ 

  

 

  
10 ECI Multilingual text - LDC94T5 ΤΜΣ 

  

 

  
11 ΕΘΕΓ ΤΜΣ 

  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ON-LINE ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ CD-ROM 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                                 Σελίδα 10 από 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ON-LINE ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ CD-ROM 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                                 Σελίδα 11 από 12 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ταχ. Δ/νση :……………………………………………………………………………………… 

 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ταχ.Δ/νση : Λόφος Πανεπιστημίου, 81 100 Μυτιλήνη 

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
.....................................................................................................ευρώ υπερ της Εταιρείας 
.........................................................................Δ/νση....................................................................
........................................... για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό 
της................................................................... για την προμήθεια 
........................................................ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ...................... πρόσκληση 
συμμετοχής σε πρόχειρο. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη 
συμμετοχή της στην ανωτέρω διαδικασία της διαπραγμάτευσης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 4/12/2006  

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ON-LINE ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ CD-ROM 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                                 Σελίδα 12 από 12 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ταχ. Δ/νση ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ταχ.Δ/νση : Λόφος Πανεπιστημίου, 81 100 Μυτιλήνη 

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας...................................................................................,Δ/νση............................................
................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. 
σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………………… για την προμήθεια 
....................................................................  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την 
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31/03/2007  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
 


