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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθμ. Πρωτ. : 809/Μ/06                      Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2006 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (SOFTWARE)  

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι 
στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.2) « ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι – Ενίσχυση 
Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 14η 
Ιουλίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του (Κτίριο Διοίκησης - 
Λόφος Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη), θα διεξάγει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό (Απόφαση 
Επιτροπής  Ερευνών 175/26-01-2005 θέμα 3 ηi) για την προμήθεια λογισμικών 
προγραμμάτων.  
 
 Η προμήθεια αφορά στο  Υποέργο 2 «Μελέτη Ασφαλιστικών Συμβάσεων και Συνταξιοδοτικών 
Σχημάτων» του Τμήματος Στατιστικής Και Αναλογιστικής Επιστήμης και του Υποέργου 3 
«Συγκριτική Ανάλυση Τουρκικής – Ελληνικής: Γραμματική Ανάλυση Και Εκμάθηση Της 
Τούρκικης Ως Ξένης Γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του ανωτέρου έργου και 
θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των άνω Τμημάτων,  και 
σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους : 
 
ΕΙΔΟΣ :  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  ανά είδος,  όπως αυτά περιγράφονται στον 
επισυναπτόμενο και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης, Πίνακα 1 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, για την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων (software), 
προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού  των έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ 
και δέκα επτά  λεπτών (6.637,17€), πλέον 13% ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
οκτακοσίων εξήντα δύο  ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (862,83€) και θα καταβληθεί από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
 
Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, 
πανελλήνιας κυκλοφορίας στις 28/06/2006. 
 
Το τεύχος της προκήρυξης θα σταλεί  για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιμελητήριο 
Λέσβου) στις 28/06/2006.  
 
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), στις 28/06/2006. 
 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, 
στη Μυτιλήνη,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Αλεξάνδρα 
Κοντού, τηλ. 22510-36710, fax 22510-36709, e-mail:  alkon@aegean.gr  Η προκήρυξη 
αποστέλλεται και ηλεκτρονικά. 

http://www.aegean.gr
mailto:alkon@aegean.gr
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Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι την 07/07/2006 
και ώρα 15:00.  
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη 
Κωτσάλου, τηλ. 22510-36064, Fax : 22510-36039, e-mail: elen@aegean.gr.  
 
Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από τους κάτωθι αρμοδίους : 
 

• Για το Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης δίνονται από τον κ. Πέτρο 
Χατζόπουλο,τηλ.: 22730-82232, Fax: 22730-82009, e-mail: xatzopoulos@aegean.gr.  

• Για το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών δίνονται από την κα  Ειρήνη Κουρουβάκαλη, 
τηλ. : 22410-99313,   Fax : 22410-99381,  e-mail : kourouvakali@rhodes.aegean.gr.  

 
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά με τον 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα : 
1. Στην Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10.09.1996, 
2. Στις διατάξεις του Ν.2286/95,  
3. Στις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996,  
καθώς και στην λοιπή κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. 
 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης 
66.05 ( αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης ) και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ  και στη ΣΑΕ 045/3 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), το οποίο ενεργεί ως φορέας χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ : Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια».Η Πράξη αυτή έχει 
ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.2.3. στ.«Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα 
Πανεπιστήμια» της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.2.3 « Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Έρευνα – 
Υποτροφίες», του ΜΕΤΡΟΥ 2.2« Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών-Διεύρυνση 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με κωδικό έργου ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ 89199 και τελικό δικαιούχο 
το Πανεπιστήμιο  Αιγαίου. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) κατά 75% και από Κρατική Συμμετοχή κατά 25%, με φορέα χρηματοδότησης το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απόδοση των πιστώσεων στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του κρατικού Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) και με τη διαδικασία των 
έμμεσων πληρωμών, όπως ορίζει το άρθρο 11 του Ν 2860/2000. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για πενήντα (50) ημέρες 

τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού 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 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους δικαιολογητικά συμμετοχής, θα ζητηθούν όμως από τον μειοδότη 
προμηθευτή. 
 

mailto:elen@aegean.gr
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
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 προκήρυξη, να φέρουν μονογραφή και 
σφραγίδα του προσφέροντος σε κάθε σελίδα.  

 
Τρόπος υποβολής 
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, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και 
τις 13 Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 : 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»  
 Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος 

 81100 Μυτιλήνη 
 
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 τον διαγωνισμό. 
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης 
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 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 του 
διαγωνισμού 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 του διαγωνισμού. 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 και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ο Πίνακας 2, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. Τα προς προμήθεια 
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προγράμματα, τα οποία περιέχονται ως είδος παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα 1 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Οι ελάχιστες ποσότητες αναφέρονται στον ίδιο πίνακα και ο διενεργών τον 
διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει/μειώσει το μέγεθος της παραγγελίας του με 
αντίστοιχη αύξηση/μείωση του κόστους αγοράς, ανάλογα με τις ανάγκες που ( τυχόν) θα 
διαπιστωθούν κατά την εξέλιξη του ερευνητικού έργου.   
 
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής 
προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Πίνακα 2 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. Στους πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
εμφανίζεται 1) αύξων αριθμός, 2) περιγραφή είδους, 3) ποσότητα, 4) προσφερόμενη τιμή ανά 
μονάδα, πλέον ΦΠΑ, 5) ο Φ.Π.Α. και τέλος 5) η τελική προσφερόμενη τιμή, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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.  
 
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 πενήντα (50) ημέρες 

τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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., ο οποίος είναι 13% για 
παράδοση ως κάτωθι:  
 
Τμήμα Διεύθυνση 
Στατιστικής Και Αναλογιστικής Επιστήμης Καρλόβασι – Σάμος - 83200 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Λεωφ. Δημοκρατίας  1 – Ρόδος - 85100 
 
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  
Η τελική επιλογή του/των προμηθευτή/των θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή ανά είδος  του επισυναπτόμενου και αποτελούμενου αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας προκήρυξης Πίνακα I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 
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Κατάταξη προσφορών και επιλογή της προσφοράς με την συνολικά χαμηλότερη 
τιμή 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί/ουν η/οι 
προσφορά/ές που παρουσιάζει/ουν την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  
 
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 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 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 
 
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 ολόκληρο τον διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν, 
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/των που θα επιλεγεί/ουν, θα υπογραφεί σύμβαση. Το γενικό πνεύμα της  σύμβασης 
θα είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη.  
 
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. 
 
 
Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο/οι ανακηρυχθείς/ντες μειοδότης/τες προμηθευτής/τες υποχρεούται/νται να 
προσκομίσει/σουν Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙII 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, 
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η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής και συγκεκριμένα μέχρι την 
31η Μαρτίου 2007.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακόσια  
ευρώ (7.500,00€). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται 13% Φ.Π.Α.  
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό 66.05 του έργου « ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι – Ενίσχυση 
Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» ως εξής: 
 
Υποέργο Προϋπολογισμός Τμήμα 

2 6.000€ Στατιστικής Και Αναλογιστικής Επιστήμης 
3 1.500€ Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 

 
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 των Τμημάτων :  
Τμήμα Διεύθυνση 
Στατιστικής Και Αναλογιστικής Επιστήμης Καρλόβασι – Σάμος - 83200 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Λεωφ. Δημοκρατίας 1 – Ρόδος - 85100 
 
Οι δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και μεταφορικά βαρύνουν 
τον/τους προμηθευτή/τές.  
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις ως κάτωθι:  
Τμήμα Διεύθυνση 
Στατιστικής Και Αναλογιστικής Επιστήμης Καρλόβασι – Σάμος - 83200 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Λεωφ. Δημοκρατίας 1 – Ρόδος - 85100 
 
Ο/οι μειοδότης/ες προμηθευτής/ες αναλαμβάνει/ουν την  υποχρέωση να παραδώσει/ουν τα 
είδη εντός, το αργότερο, είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Η μη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης παράδοσης 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 3% της αξίας του κάθε είδους που δεν έχει παραληφθεί για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
και μέχρι είκοσι (20) ημέρες, κατόπιν αυτής της περιόδου, αφαιρείται η εντολή προμήθειας 
του συγκεκριμένου είδους. Σε περίπτωση, όπου ο μειοδότης προμηθευτής δεν καταβάλει στον 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας το ποσόν της ποινικής ρήτρας, ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας δικαιούται να παρακρατήσει το ποσόν αυτό από άλλες τυχόν πληρωμές 
που οφείλει στον μειοδότη προμηθευτή από την ίδια ή και από διαφορετική σύμβαση. Σε 
περίπτωση επανειλλημμένης καθυστέρησης, αφαιρείται η εντολή προμήθειας των ειδών από 
τον προμηθευτή, αναθέτοντάς την σε άλλο προμηθευτή, κηρύσσεται έκπτωτος από την Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και καταπίπτει η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34 του Π.Δ. 
394/04.12.1996.  
  
Η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την τυχόν μερική ή ολική κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει ο μειοδότης προμηθευτής. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
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Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό 
και τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον μειοδότη προμηθευτή.   

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

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του 
λογισμικού να παραχωρεί στον Ειδικό  Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου την χρήση του λογισμικού. Η άδεια παραχώρησης της χρήσης λογισμικού είναι 
απαλλαγμένη από κάθε δικαίωμα τρίτου και  σε περίπτωση όπου  ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας καταδικασθεί σε αποζημίωση τρίτου λόγω παραβίασης δικαιώματος του 
επί του λογισμικού, ο προμηθευτής, υποχρεούται να αποκαταστήσει αμέσως και χωρίς καμιά 
περαιτέρω όχληση όλη την ζημιά που υπέστη ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.  
 
Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/τους μειοδότη/ες προμηθευτή/ες του έργου σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση 
που θα συναφθεί μεταξύ αυτού/ών και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/τους μειοδότη/ες, 
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/ες προμηθευτής/ες του έργου υποχρεούται/νται να δέχεται/νται 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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Είδος 
 

Ποσότητα 
 

Τμήμα 

1 E-prime της εταιρείας Psychology Software tools ή 
ισοδύναμο   1 ΜΣ 

2 
DataEngine DE 4.0 Single Workostastion Licence της 

εταιρείας MIT (Management Intelligenter 
Technologien GmbH ή ισοδύναμο  

1  
ΣΑΧΜ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 
 
Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
E-prime της εταιρείας 
Psychology Software 

tools ή ισοδύναμο  
 1       

2 

DataEngine DE 4.0 
Single Workostastion 
Licence της εταιρείας 

MIT (Management 
Intelligenter 

Technologien GmbH ή 
ισοδύναμο  

1        

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
                     Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

Σελίδα 11 από 12 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 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 Μαρτίου 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. 

 
 
 

 
 

 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
                     Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

Σελίδα 12 από 12 

 

 


