
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ) 
Συγχρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                  Εθνικοί Πόροι κατά 25% 

Σελίδα 1 από 28 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθ. Πρωτ: 1603/Μ/2006  

Μυτιλήνη, 23 Οκτωβρίου 2006 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού προµήθειας επιστηµονικών, ελληνικών και 
εκδιδόµενων στην αλλοδαπή, έντυπων τεκµηρίων (βιβλίων)  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την Υπουργική Απόφαση 35133/Β2/27.05.2003, ΦΕΚ 121/30.05.2003, τεύχος 

Ν.Π.∆.∆. «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» και 
την διόρθωσή της (ΦΕΚ 137/13.06.2003, τεύχος Ν.Π.∆.∆.), 

2. Τους Κανονισµούς (ΕΚ):  
α. Αριθµ. 1260/99 «Περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία», 
1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. 
αριθ.1260/99, όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που 
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία» και 438/2001 «για τη θέσπιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. αριθ. 1260/99 του Συµβουλίου, όσον 
αφορά την διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση 
που χορηγείται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων» 
β. Αριθµ. 1784/99 «Σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο», 
γ. Αριθµ. 1159/2000 «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει 
να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων», 

3. Τον Ν.2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ΄/14.11.2000) 

4. Τον Ν.2362/95 ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 

5. Την Οδηγία 97/52/ΕΚ/13.10.1997 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου των ΕΚ «Περί δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών» 

6. Την Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεµβρίου 2001 
7. Τη µε αριθ. 3345/14.12.2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1533/Β/14.12.2000) συγκρότηση της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική 
Κατάρτιση»(ΕΠΕΑΕΚ) 

8. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-04-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

9. Τη µε αριθ. Ε(2001) 44, 16.03.2001, απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελµατκή Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) από την Επιτροπή των Ε.Κ. µε 
ARINCO 2000/GR/05/1/PO/002. 
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10. Τη µε αριθ Πρωτ. 3854/30.04.2002 ένταξη Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική 
Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, της 
Πράξης µε τίτλο «Aναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» µε Κωδικό 
έργου ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 60377 στο Μέτρο 2.1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» στην ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ 2.1.3 «Ενίσχυση 
Βιβλιοθηκών», Κατηγορία Πράξεων 2.1.3.ε. «Ενίσχυση και Εµπλουτισµός 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών». 

11. Την αριθ. 7090/25.06.2003 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, την αριθ. 
14419/24.10.2003 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης την αριθ. 
7931/25.05.2004 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, την αριθ. 
23451/23.12.2004 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, την αριθ. 
20749/18.10.2005 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, και την αριθ. 
12491/14.06.06 6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης. 

12. Τον Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» 

13. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» 
όπως σήµερα ισχύει και κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

14. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α. 
15. Το Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199/14.09.1995 τΑ’) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου στο Κοινοτικό δίκαιο για τη σύναψη 
συµβάσεων δηµόσιων Προµηθειών» και το Π.∆. 105/2000 (ΦΕΚ 100 τΑ΄) µε το 
οποίο τροποποιείται και συµπληρώνεται το Π∆ 370/95 και κατά το µέρος που δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

16. Το Π∆ 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.∆.∆.» 
17. Το Π.∆. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου …….», όπως ισχύει 
18. Την Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996 
19. Τη µε αριθ.192/19.07.2006, θέµα 13XV απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε την οποία εγκρίνεται η 
προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας επιστηµονικών ελληνικών 
και εκδιδόµενων στην αλλοδαπή έντυπων τεκµηρίων (βιβλίων) για τις ανάγκες των 
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «Αναβάθµιση 
Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην λιανική τιµή πώλησης των τεκµηρίων, 
όπως αυτή αναγράφεται στους επίσηµους έντυπους ή ηλεκτρονικούς 
τιµοκαταλόγους ή στα τιµολόγια πώλησης των εκδοτών) προϋπολογισµού δαπάνης 
πεντακοσίων είκοσι ένα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και εβδοµήντα επτά 
λεπτών  (521.450,77€), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 3%.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. ∆ιεθνή Ανοικτό διαγωνισµό, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης πεντακοσίων 

έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών  (506.262,88€) 
µη συµπεριλαµβανοµένου 3% ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε 
χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (15.187,89€) για 
την προµήθεια επιστηµονικών, ελληνικών και εκδιδόµενων στην αλλοδαπή έντυπων 
τεκµηρίων (βιβλίων), µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή  (ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στην λιανική τιµή πώλησης των τεκµηρίων, όπως αυτή 
αναγράφεται στους επίσηµους έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιµοκαταλόγους ή στα 
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τιµολόγια πώλησης των εκδοτών) ανά οµάδα ειδών. Προσφορές µπορούν να 
κατατεθούν για µία ή και για τις δύο (2) οµάδες: 
 
Οµάδα 1:  Ελληνικά επιστηµονικά τεκµήρια  (προϋπολογισµού  58.000 € 

πλέον ΦΠΑ)  
Οµάδα 2: Εκδιδόµενα στην αλλοδαπή επιστηµονικά τεκµήρια 

(προϋπολογισµού  448.262,88 € πλέον ΦΠΑ) 
 

2. Το έργο έχει ενταχθεί στο Π∆Ε  και στη ΣΑΕ 045/3 του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), το οποίο ενεργεί ως φορέας 
χρηµατοδότησης της πράξης «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου». Η 
απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου γίνεται µέσω του κρατικού 
Προϋπολογισµού (Π∆Ε) και µε τη διαδικασία των έµµεσων πληρωµών, όπως ορίζει 
το άρθρο 11 του Ν 2860/2000). Η Πράξη αυτή έχει ενταχθεί στο Μέτρο 2.1 του 
ΕΠΕΑΕΚ µε Κωδικό έργου ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 60377 και τελικό δικαιούχο το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Η πράξη συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.  
Η δαπάνη για την προµήθεια των επιστηµονικών, ελληνικών και εκδιδόµενων στην 
αλλοδαπή έντυπων τεκµηρίων (βιβλίων), θα καλυφθεί από την κατηγορία 
επιλέξιµης δαπάνης 64.07.90 (ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  του Υποέργου 16 «Προµήθεια 
Έντυπου Υλικού (∆’ Φάση)» της πράξης «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου». Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), 
σύµφωνα µε την αριθ. 3854/30.04.2002 Απόφαση Ένταξης, την αριθ. 
7090/25.06.2003 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, την αριθ. 14419/24.10.2003 
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης την αριθ. 7931/25.05.2004 3η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης,   την αριθ. 23451/23.12.2004 4η Τροποποίηση Απόφασης 
Ένταξης και την αριθ. 20749/18.10.2005 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, και 
την αριθ. 12491/14.06.06 6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης. 
 

3. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη. Αρµόδια υπάλληλος είναι η 
κα Άννα Κοτρίκλα τηλ. 2251036068, Fax: 2251036069, e-mail: akotr@aegean.gr. Η 
κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την 8η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00. Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη 81100 µε 
οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην 
παραπάνω υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του 
προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα 
στην υπηρεσία, δε θα λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους 
προσφέροντες. 

 
4. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 11η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 

στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, 81 
100 Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για τον 
σκοπό αυτό µε απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας  του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 
5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας 

του διαγωνισµού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 
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του διαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή 
µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους ή 
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους. 

 
6. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του 

άρθρου 9 του Μέρους Α΄ της παρούσας προκήρυξης. Η υπογραφή της/των 
σύµβασης/εων των ειδών θα γίνει για κάθε µειοδότη χωριστά.  

 
7. Περίληψη της προκήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση στην επίσηµη Υπηρεσία 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τετάρτη, 25/10/2006. 
 
8. Περίληψη της προκήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες 

οικονοµικές εφηµερίδες στον ελληνικό τύπο και σε µία τοπική την Τετάρτη, 
25/10/2006. 

 
9. Περίληψη της προκήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την 

Τετάρτη, 25/10/2006.  
 
10. Τα τεύχη της προκήρυξης έχουν σταλεί για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, 

Επιµελητήριο Λέσβου) και στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) την Τετάρτη, 25/10/2006.  

 
11. Τα τεύχη καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm, την Τετάρτη, 25/10/2006.   
 
12. Αντίτυπα των τευχών της προκήρυξης αυτής καθώς και διευκρινίσεις  δίνονται στα 

γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, 
Κουντουριώτη 47Γ, 81 100, Μυτιλήνη. Αρµόδια υπάλληλος είναι η κα Άννα 
Κοτρίκλα τηλ. 2251036068, Fax: 2251036069, e-mail: akotr@aegean.gr. Τα τεύχη 
είναι δυνατό να αποσταλούν και ηλεκτρονικά. Η προθεσµία για την παραλαβή 
των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσµίας δεν δίνονται 
πλέον ούτε σχετικές διευκρινήσεις ή πληροφορίες για την εν λόγω προκήρυξη. 

 
13. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά µε τον 

προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' 
αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα 
έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

  
14. Επισυνάπτονται το ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

καθώς και τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι – III, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα 
µέρη της παρούσας προκήρυξης. 

 
 

 
 

Χρυσή Βιτσιλάκη 
Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια επιστηµονικών ελληνικών και εκδιδόµενων 
στην αλλοδαπή έντυπων τεκµηρίων (βιβλίων) για την κάλυψη των αναγκών των 
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από τα γραφεία της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, Κουντουριώτη 47Γ. Αρµόδια υπάλληλος είναι η 
κα Άννα Κοτρίκλα, τηλ.: 22510-36068, Fax: 22510-36069, e-mail: akotr@aegean.gr. Η 
παραλαβή µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 
 
1. Αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται στα γραφεία της Βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, Κουντουριώτη 47Γ, απ΄ όπου 
παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού. 

2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυµεταφοράς (Courier). Ο ενδιαφερόµενος επικοινωνεί 
µέσω fax µε τα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο οποίο 
στέλνει έγγραφο όπου αναφέρεται η επωνυµία της εταιρείας που ζητά την 
προκήρυξη, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το Fax της και το ονοµατεπώνυµο 
κάποιου υπεύθυνου ο οποίος θα παραλάβει τη προκήρυξη. Το κόστος αποστολής 
της προκήρυξης βαρύνει τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή ο Ειδικός 
Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δεν έχει καµία 
απολύτως ευθύνη για την τυχόν µη έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του 
διαγωνισµού. 

3. Με το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Με µήνυµα στη διεύθυνση akotr@aegean.gr , 
που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυµία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, email) και θα ζητά την ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης.. 

4. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη διεύθυνση 
http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm ή του Ειδικού 
Λογαριασµού Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη διεύθυνση 
http://www.aegean.gr/rc/  

Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από 
την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα 
περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στο Ειδικό Λογαριασµό Ερευνών 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά 
της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
3.1  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, 
που ασχολούνται µε την προµήθεια επιστηµονικών, ελληνικών και εκδιδόµενων 
στην αλλοδαπή, έντυπων τεκµηρίων (βιβλίων). 
(β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν 
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1, εδ. δ του παρόντος τεύχους. 
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(γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών. 
 
3.2  Αποκλεισµός υποψήφιων προµηθευτών 
Κάθε υποψήφιος προµηθευτής αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισµού εφόσον 
έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω 
αδικήµατα: 
 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

 
Επίσης δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό οι προσφέροντες για τους οποίους 
συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

α) Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκεινται ή έχει 
κινηθεί κατ’ αυτών η ανάλογη διαδικασία. 

β) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ 
ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

γ) Όσοι έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 
οποιοδήποτε µέσο από τον Ειδικό Λογαριασµό Ερευνών του Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου.  

δ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ε) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων και τελών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.  

στ) Όσοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση ή δεν υποβάλουν τα απαιτούµενα από την 
παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά. 

ζ) Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχουν 
επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα. 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διατηρεί το 
δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά προµηθευτή ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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4.1. ∆ικαιολογητικά  
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα 
παρακάτω δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί 
εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
α) Οι Έλληνες Πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο 

κατά δύο (2) µήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 
της παρούσας. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για τα από το ως άνω άρθρο 3 
παράγραφος 3.2 προβλεπόµενα αδικήµατα. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 
από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

 
β) Οι αλλοδαποί:  
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο 

κατά δύο (2) µήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 
της παρούσας. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για τα από το 
ως άνω άρθρο 3 παράγραφος 3.2 προβλεπόµενα αδικήµατα. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου 4.1 του παρόντος 
άρθρου.  

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένος περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή 
προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό τους όρους που 
προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας αυτής.  
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γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β). Ειδικά για  το απόσπασµα 
ποινικού µητρώου (εδάφια α.2 και β.2), είναι υπόχρεοι για την προσκόµιση 
αποσπάµατος ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήµατα του άρθρου 3.2.(α-δ) οι 
ακόλουθοι: 
♦ Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
♦ ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. 
♦ Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και µέλη ∆.Σ. για Α.Ε. 
♦ Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
Επίσης για τα νοµικά πρόσωπα, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής πρέπει να 
περιέχει και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως: 
♦ Το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε),  
♦ Επικυρωµένο αντίγραφο ή απόασπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου 

και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
♦ Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους 
στην Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών, ή κάθε 
άλλου νοµικού προσώπου. 

 
δ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών  
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προµηθευτών δικαιούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό 
εφόσον ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, συµβάλλει µε 
οποιοδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση της προσφοράς. 
  
Η ένωση ή κοινοπραξία προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την 
ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το 
µέρος της προµήθειας που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται 
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος 
της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια 
τιµή και τους ίδιους όρους. 
 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε 
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απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
της αρµόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας. 
 
Κάθε εταιρεία που συµµετέχει στην Κοινοπραξία ή Ένωση θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της 
παραγράφου 4.1, πλην του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου καθώς και τις ακόλουθες 
δηλώσεις:  
 
1. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών, 

ότι αναλαµβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέµα σχετικό µε το έργο, 
αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

2. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών, 
ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα συστήσουν 
Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

3. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών 
και µε την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου. 

 
ε) Οι Συνεταιρισµοί 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο 

κατά δύο (2) µήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 
της παρούσας. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
4.2. Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:  
 
(α) Στοιχεία σχετικά µε την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ικανότητά τους και 

συγκεκριµένα: 
• Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών (εφόσον ο οργανισµός εκδίδει τέτοια) 
• ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
• ∆ήλωση περί του κύκλου εργασιών που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια 

υλικό (επιστηµονικά ελληνικά ή εκδιδόµενα στην αλλοδαπή έντυπα τεκµήρια 
(βιβλία)). 

Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν τις δύο (2) προηγούµενες του τρέχοντος έτους 
οικονοµικές χρήσεις.  
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(β) Στοιχεία που τεκµηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εµπειρία των υποψηφίων για 
την εκτέλεση έργων αντίστοιχων σε µέγεθος και αντικείµενο µε αυτό της 
παρούσας προκήρυξης και συγκεκριµένα: 
• Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 

τελευταίων χρόνων και ειδικότερα οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες 
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες 
(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 
δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της 
αρµόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη 
παράδοση των υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον 
ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε βεβαίωση του παραλήπτη και 
εάν τούτο δεν είναι δυνατό, αρκεί σχετική δήλωση του προµηθευτή. Και στις 
δύο περιπτώσεις η βεβαίωση ή η δήλωση συνοδεύονται από επίσηµο 
παραστατικό έγγραφο πώλησης. 

• Κατάσταση των Ακαδηµαϊκών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών στις οποίες έχει 
προµηθεύσει επιστηµονικά ελληνικά ή εκδιδόµενα στην αλλοδαπή έντυπα 
τεκµήρια (βιβλία) 

• Βεβαιώσεις ικανοποιητικής συνεργασίας από τρεις τουλάχιστον Ακαδηµαϊκές ή 
Ερευνητικές βιβλιοθήκες. 

 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν επίσης τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 

1. ∆ήλωση του προσφέροντος ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας προκήρυξης, της οποίας ο υποψήφιος προµηθευτής έλαβε γνώση 
και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και µε ποινή αποκλεισµού όλους τους όρους της.  
Πάντως, η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και 
χωρίς αναφορά σ΄ αυτή. Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται 
βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης 
φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.  
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης, 
εκτός από εκείνους που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται µε την προσφορά. 
Μη αποδοχή, όµως, όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς µπορεί να 
αποτελέσει αρνητικό στοιχείο όταν θα κριθεί η προσφορά, ή και λόγο πλήρους 
απόρριψης αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

2. ∆ήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. του άρθρου 3 της παρούσας. 

3. ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της 
επιχείρησης.  

4. ∆ήλωση ότι όλα τα τεκµήρια (βιβλία) που θα προσφέρουν είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα 

5. ∆ήλωση ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε 
απόφασή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 
4.3.  Αντικατάσταση δικαιολογητικών 
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Εάν τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία του 
προσφέροντος χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του. 
 
4.4. Εκπροσώπηση 
Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που 
έχει διορισθεί αντίκλητος απαιτείται η προσκόµιση της συµβολαιογραφικής πράξης 
ορισµού του. 
 
4.5. Συµπλήρωση δικαιολογητικών 
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού δύναται να 
καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ανωτέρω 
δικαιολογητικών της προκήρυξης, πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής όπως αναφέρονται στο εδ. ε΄ παρ. 4 του άρθρου 25 του 
Π.∆.394/96 και να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις 
ελλείψεις εντός ευλόγου, κατά την κρίση της επιτροπής, χρόνου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
5.1. 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 ορισµένους τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην τεχνική 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 και να φέρουν την 
σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος σε κάθε σελίδα της προσφοράς 
τους.  

 
5.2. Τρόπος υποβολής 
Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν µε απόδειξη στα 
γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι 
και την 8η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 
 
∆ιεθνής διαγωνισµός προµήθειας επιστηµονικών, ελληνικών και εκδιδόµενων 

στην αλλοδαπή τεκµηρίων 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Κουντουριώτη 47Γ 
81 100 Μυτιλήνη 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. 
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του και αυτό θα 
είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο 
φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της προκήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ) 
Συγχρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                  Εθνικοί Πόροι κατά 25% 

Σελίδα 13 από 28 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος. 
 
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή courier 
και µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα 
ληφθούν υπόψη µόνο αν φτάσουν στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα. 
 
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν µεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στα 
γραφεία της Βιβλιοθήκης έγκαιρα. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παρέλευση 
της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δε λαµβάνονται υπόψη. 
 
∆εν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνιζόµενος ο οποίος θα υποβάλει 
τέτοιας φύσης προτάσεις δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών. 
 
5.3.  Φάκελος προσφοράς 
Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) για κάθε οµάδα για την 
οποία υποβάλλεται προσφορά, τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους ως εξής: 
ΦΑΚΕΛΟΣ 1 µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Περιλαµβάνει α) δικαιολογητικά, β) εγγύηση συµµετοχής, γ) πρόσθετα δικαιολογητικά.  
   

  ΦΑΚΕΛΟΣ 2 µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε ποινή απόρριψης σε 
περίπτωση µη σφράγισής του 

Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία προσφοράς. Ανάλογα µε τον αριθµό των οµάδων 
για τις οποίες υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισµένοι 
υποφάκελλοι οικονοµικής προσφοράς. 
Οι φάκελοι 1, 2 θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Προσφορές που δεν περιέχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συµµετοχής  
και την οικονοµική προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει 
υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονοµική τους 
προσφορά. 
 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση των 
αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στα πρόσθετα δικαιολογητικά και οι 
προµηθευτές υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες 
από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν, είτε µε µήνυµα fax είτε µε πρόσκληση που θα 
επιδοθεί από υπάλληλο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν 
προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
Οπωσδήποτε, πρέπει ν’ αποφευχθεί παραποµπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πώλησης 
του διαγωνιζοµένου. 
 
Προσφορές που, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, θα είναι ελλιπείς, υπό 
αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος 
διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη.  
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5.4.  ∆ιορθώσεις 
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, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης 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 του οργάνου 
αξιολόγησης των 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 Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε 
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές 
προσφορές επίσης δεν γίνονται δεκτές. 
 
5.5.  Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
στην λιανική τιµή πώλησης των τεκµηρίων (βιβλίων), όπως αυτή αναγράφεται στους 
επίσηµους ή ηλεκτρονικούς τιµοκαταλόγους ή στα τιµολόγια πώλησης των εκδοτών,  
ανά οµάδα.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) µήνες από την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού και για το χρόνο που θα 
αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του προβλεπόµενου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον Ειδικό Λογαριασµό 
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο ως άνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους προµηθευτές 
µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον 
προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
  
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΙΜΕΣ 
 
7.1.  Προσφορά   
Οι προσφορές θα δοθούν υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη 
λιανική τιµή πώλησης των τεκµηρίων, όπως αυτή αναγράφεται στους επίσηµους 
έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιµοκαταλόγους ή στα τιµολόγια πώλησης των εκδοτών. 
Ο/οι µειοδότης/ες προµηθευτής/ές επιβαρύνεται/ονται µε τις τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 3%, για 
παράδοση στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, Ίµβρου 3, Μυτιλήνη. 
Ο/οι µειδότης/ες προµηθευτής/ές επιβαρύνεται/ονται µε µεταφορικά, λογιστικά, 
εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι την παράδοση-παραλαβή των επιστηµονικών 
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βιβλίων στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, Ίµβρου 3, στη Μυτιλήνη. 
 
7.2. Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρµογή τιµών – προσφορές σε 
συνάλλαγµα  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια το προσφερόµενο ποσοστό 
έκπτωσης,, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
7.3.  Μεταβολή τιµών  
Το ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 
προµηθευτές δεν δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 
υποβάλουν νέο ποσοστό έκπτωσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
8.1.  Αποσφράγιση προσφορών – αποκλεισµός προσφερόντων 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν 
νοµίµων εκπροσώπων τους ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.  
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η αρµόδια επιτροπή 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. 
 
8.2.  ∆ιαδικασία αποσφράγισης 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  
 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα 

πρόσθετα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Αριθµούνται και 
µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος 
της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται, σφραγίζεται 
και φυλάσσεται από την Επιτροπή. 
 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει 
στην καταχώριση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
 

2. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων τους και την έγκρισή τους 
από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για 
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση. 
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3. Oι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς των αποδεκτών προσφορών θα 

αποσφραγισθούν σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους 
ενδιαφερόµενους µε ανακοίνωση της επιτροπής, η οποία και θα αναρτηθεί σε 
εµφανές µέρος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αποσφράγισης. 

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

αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
9.1.  ∆ιαδικασία 
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (νοµιµοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά) 
θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία:  
 
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω 

αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν 
αποσφραγίζονται. 

 
2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 
της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται 
προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 
3. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη φάση 

της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
επιστρέφονται σφραγισµένοι. 

 
4. Ακολουθεί οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών που προκρίθηκαν από το 

στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών. 
 
5. Γίνεται κατάταξη των προσφορών, ανά οµάδα ειδών, για την τελική επιλογή της  

προσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή.  
 
6. Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 

εκτίµησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την επιτροπή του 
διαγωνισµού. 

 
7. Ο υποψήφιος προµηθευτής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της προκήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς 
δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο 
όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής. 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
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9.2. Κριτήρια 
Για την τελική επιλογή του/των προµηθευτή/ων µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή  λαµβάνεται µόνο υπόψη  το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  στην 
λιανική τιµή πώλησης των τεκµηρίων, όπως αυτή αναγράφεται στους επισήµους 
έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιµοκαταλόγους ή στα τιµολόγια πώλησης των εκδοτών), 
ανά οµάδα. 
 
9.3. Κατάταξη προσφορών και επιλογή της προσφοράς µε τη χαµηλότερη 
τιµή 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά. Προσφορά µε τη 
χαµηλότερη τιµή είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%). 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
10.1.  Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή είναι δυνατό να 
γίνεται µετά από πρόταση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών 
του διαγωνισµού και απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µετά από πρόταση της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφο στον 
ανακηρυχθέντα µειοδότη προµηθευτή ή προµηθευτές. 
 
Κανένας από τους προµηθευτές δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή 
µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ολόκληρη ή µέρος 
της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί, υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
1. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
2. 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 ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον αναβάλει, είτε, 
τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. Τέλος στην περίπτωση µαταίωσης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού δικαιούται να προτείνει την προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 
 
10.2.  Υπογραφή Σύµβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 
του/ων προµηθευτή/ών που θα επιλεγεί/ούν, θα υπογραφούν συµβάσεις µέσα σε 20 
µέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία των 
20 ηµερών όποιος υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη 
διαδικαστική ενέργεια. Το γενικό πνεύµα της κάθε σύµβασης θα είναι αυτό που 
περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη. 
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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, αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 
Ο/οι µειοδότης/ες προµηθευτής/ες είναι υποχρεωµένος/οι, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται να προσέλθει/ουν στα γραφεία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού 
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας 
συγχρόνως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης σε αντικατάσταση της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
 
Στην περίπτωση που ο/οι ανακηρυχθείς/έντες µειοδότης/ες προµηθευτής/ες δεν 
προσέλθει/ουν µέσα στην προθεσµία που ορίσθηκε στην επιστολή-πρόσκληση, 
εφαρµόζονται µετά από απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, οι παράγραφοι 3, 
4 και 5 του άρθρου 23 του Π∆ 394/96. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής/ές 
κηρυχθεί/ουν έκπτωτος/οι, ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστήµιου Αιγαίου µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον 
επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο µε την  χαµηλότερη τιµή ή την επανάληψη του 
διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και 
θα αφορά σε κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Ειδικού Λογαριασµού 
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων 
µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται η 
εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφεται στη προκήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
11.1.  Ενστάσεις 
Ένσταση επιτρέπεται κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την 
κατακυρωτική απόφαση. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
όργανο του φορέα ως εξής:  
 
α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού: 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό 
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
   
β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ή κατά της 
νοµιµότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 
διαγωνισµού και µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
προσφορών του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 
σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής 
προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ΄ αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. 
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γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση: 
Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της καταχώρησης των 
σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την υπηρεσία 
που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η 
προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µπορεί να παραταθεί, µε απόφαση του 
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόµενους δε γίνονται δεκτές. 

  
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 
 
11.2.  ∆ιοικητικές Προσφυγές  
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής διέπονται από το άρθρο 15 του Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/96), 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (επιβολή παραβόλου για το 
παραδεκτό άσκησης ένστασης) και το άρθρο 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) 
αντίστοιχα.  
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
12.1.  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. 
 
12.2.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό 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 προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. και αναλογεί 
στην οµάδα/οµάδες για την/τις οποία/ες υποβάλλεται/ονται προσφορά/ες. Οι 
προµηθευτές µπορούν να καταθέσουν προσφορά για µία ή και για τις δύο οµάδες. 
Όταν κατατεθεί προσφορά για µία ή και για τις δύο οµάδες, τότε το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί θα αντιστοιχεί στο 5% του προϋπολογισµού 
της οµάδας ή των οµάδων (αθροιστικά), για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά 
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συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά οµάδα δίνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.  
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της προκήρυξης.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εξήντα (60) τουλάχιστον ηµερών 
µετά τον χρόνο λήξης της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή την 14/08/2007.  
 
Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Το 
σχετικό αίτηµα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγυητικής 
επιστολής. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά στον 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. 
 
12.3.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Εκείνος/οι, που θα ανακηρυχθεί/ουν µειοδότης/ες προµηθευτής/ες,  
υποχρεούται/ουνται να προσκοµίσει/ουν Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, 
σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ για ποσό ίσο µε 10 % της 
προϋπολογισθείσας αξίας της οµάδας ή των οµάδων, χωρίς ΦΠΑ, ως εγγύηση για την 
καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα παραµείνει µέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής. 
Σε περίπτωση που θα επιλεγούν περισσότεροι του ενός µειοδότες, είναι απαραίτητο να 
προσκοµίσει ο καθένας το Γραµµάτιο Παρακαταθήκης ή την Εγγυητική Επιστολή καλής 
εκτέλεσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
13.1.  Προϋπολογισµός 
O συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε πεντακοσίες είκοσι µία χιλιάδες 
τετρακοσία πενήντα ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά  (521.450,77€), 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 3%.  

 
13.2.  Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας των επιστηµονικών τεκµηρίων στον/στους µειοδότη/ες 
προµηθευτή/τες, θα γίνεται µε εξόφληση του 100% των τιµολογίων του και µετά την 
οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής των αναγραφοµένων 
τεκµηρίων σ΄αυτά. 
 
13.3.  Κρατήσεις 
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Τον/τους µειοδότη/ες προµηθευτή/ες δεν βαρύνει 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 µειοδότη/ες 
προµηθευτή/ές.  
 
13.4.  Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 
Ο/οι µειοδότης/ες  προµηθευτής/ές θα αναλάβει/ουν τον εκτελωνισµό των τεκµηρίων, 
που θα παραδώσει/ουν, ελεύθερα στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές 
δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους προµηθευτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 14.  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 
14.1.  Παραγγελία τεκµηρίων 
 
Στον/στους µειοδότη/ες θα δοθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης, κατάλογοι που 
θα έχουν την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος : 
 

Α/Α Συγγραφέας Τίτλος ISBN 
Εκδοτικός 
οίκος 

Έτος 
έκδοσης Ποσότητα Τµήµα 

        

 
Οι ανωτέρω κατάλογοι θα παραδίδονται σταδιακά σύµφωνα µε τις προτεραιότητες των 
κατά τόπους τµηµάτων. Σε περίπτωση που οι τίτλοι πρώτης προτεραιότητας δεν είναι 
διαθέσιµοι στην αγορά, θα επιχειρείται αντικατάσταση τους από άλλους νεότερους 
καταλόγους έως ότου να εξαντληθεί ο προϋπολογισµός του έργου. 
 
Ο/οι µειοδότης/ες προµηθευτής/ές αναλαµβάνει/ουν την  υποχρέωση να 
διαβιβάσει/ουν την παραγγελία αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το 
αργότερο µέσα  σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από αυτήν,  στους σχετικούς εκδότες 
των επιστηµονικών ελληνικών και εκδιδόµενων στην αλλοδαπή, αντίγραφο της οποίας 
οφείλει/ουν να κοινοποιήσε/ουν στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας καθώς και 
στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Επίσης ο/οι  µειοδότης/ες είναι υποχρεωµένος/οι να ενηµερώνει/ουν εγγράφως την 
Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ή και εκτάκτως, αν αυτό 
είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στον κατάλογο του παραγγελθέντος 
εκπαιδευτικού υλικού αλλά και να παραθέτει/ουν οποιοδήποτε στοιχείο που βοηθά στην  
παρακολούθηση  του καταλόγου. 
 
14.2.  Παράδοση τεκµηρίων 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ίµβρου 3, στη Μυτιλήνη.  
 
Ο/οι µειοδότης/ες προµηθευτής/ες αναλαµβάνει/ουν την  υποχρέωση να παραδίδει/ουν 
τα τεκµήρια, εντός, το αργότερο, εξήντα (60) ηµερών, από την ηµεροµηνία παραλαβής 
της παραγγελίας. Η παράδοση των τεκµηρίων µπορεί να γίνεται τµηµατικά.  Η µη 
εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. Ο/οι µειοδότης/ες 
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προµηθευτής/ες είναι υποχρεωµένος να ενοχλεί τους εκδότες σε περιπτώσεις που η 
παραλαβή του υλικού από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης καθυστερεί περισσότερο 
από εξήντα (60) ηµέρες.  
 
14.3.  Παραλαβή τεκµηρίων 
Την παραλαβή των τεκµηρίων θα πραγµατοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το 
σκοπό αυτό και τα µέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον/ους  
µειοδότη/ες προµηθευτή/ες.   
 
Ο/οι  µειοδότης/ες προµηθευτής/ες ειδοποιεί/ουν εγγράφως τον Ειδικό Λογαριασµό 
Κονδυλίων Ερευνας  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης 
καθώς και  την Επιτροπή Παραλαβής, πέντε (5) ηµέρες πριν την παράδοση, ότι 
προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Ο/οι µειοδότης/ες προµηθευτής/ες, µε δική του/τους 
ευθύνη, δηµιουργεί/ουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή παραλαβής να 
µπορεί να ελέγξει τα τεκµήρια  που θα παραληφθούν.  
 
14.4.  Τεκµηρίωση τιµών 
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 ποσοστών έκπτωσης, οι δε υποψήφιοι 
προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Ο/οι µειοδότης/ες προµηθευτής/ες υποχρεούται/νται να τηρεί/ούν απαρέγκλιτα τους 
όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη 
(συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς 
του/ς, καθώς και τις υποχρεώσεις της/ων σύµβασης/εων που θα υπογραφεί/ούν µετά 
την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως 
αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 
 
15.1.  Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος παράδοσης 
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 τίτλου  που δεν έχει 
παραληφθεί για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι πέντε (5) ηµέρες. Για τις επόµενες 
δέκα (10) και µέχρι δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες ποινική ρήτρα της 
προηγούµενης παραγράφου διπλασιάζεται σε περίπτωση µη συµµόρφωσής των. Αφού 
εξαντληθεί και η δεύτερη περίοδος ποινικής ρήτρας και σε περίπτωση επανειληµµένης 
καθυστέρησης, αφαιρείται η εντολή προµήθειας όλων των τεκµηρίων από τον 
προµηθευτή, αναθέτοντας την σε άλλο προµηθευτή και τέλος µε απλή έγγραφη 
ειδοποίηση κηρύσσεται έκπτωτος από την Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, η οποία αποστέλλεται «επί αποδείξει» και σ΄ αυτήν την 
περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34 του Π.∆. 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. 
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15.2.  Έκπτωση προµηθευτή 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχει το 
δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών 
προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της παρούσας σύµβασης. 
 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
34 παράγραφος 4, 5, και 6 του Π.∆.394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
Στην περίπτωση της έκπτωσης κατά την παράγραφο 4 επέρχονται οι συνέπειες που 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο 3.  
 
Σε περίπτωση έκπτωσης προµηθευτή, ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο 
των τεκµηρίων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα και πάντα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆.394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου». 
 
Για την απόρριψη τεκµηρίων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 33 του Π.∆.394/1996. 
 
Εάν ο προµηθευτής παρουσιάσει ως τρέχουσα τιµή εκδότη διαφορετική της 
πραγµατικής, κηρύσσεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου έκπτωτος, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας πέραν των άλλων νόµιµων συνεπειών και αποκλείεται για τρία 
τουλάχιστον χρόνια από σχετικούς διαγωνισµούς. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
Ο/οι µειοδότης/ες προµηθευτής/ες και ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
σύµβασης. 
 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
∆ικαστήρια της Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο 
δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο 
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα 
∆ικαστήρια, 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 ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
17.1.  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
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Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/ους µειοδότη/ες προµηθευτής/ε  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 
 
17.2.  Προσωπικό 
Ο/οι µειοδότης/ες προµηθευτής/ες θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος/οι 
υπεύθυνος/οι για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο 
από αυτόν/ούς προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται/νται µόνος/οι αυτός/οί προς αποκατάστασή της. 
 
17.3. Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/ους 
µειοδότη/ες προµηθευτή/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 στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
17.4.  Έλεγχοι  
Ο/οι µειοδότης/ες προµηθευτής/ες υποχρεούται/νται να δέχεται/ονται επιτόπιους 
ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του 
ΕΠΕΑΕΚ και την Αρχή Πληρωµής της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

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

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

 

Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

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

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση : Κτίριο ∆ιοίκησης, 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 υπέρ της 
Εταιρείας 
.........................................................................∆/νση.............................................
.................................................................. για τη συµµετοχή της στον 
διενεργούµενο διαγωνισµό της................................................................... για την 
προµήθεια ........................................................ σύµφωνα µε την υπ΄ 
αριθµ...................... Προκήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που 
απορρέουν από τη συµµετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισµό 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 14/08/2007  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

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

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

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση : Κτίριο ∆ιοίκησης, 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..................................................................................... 
∆/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...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 
 

Α/Α  
Οµάδας  

Γενική περιγραφή  οµάδας 
             

Προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

Προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη (µε Φ.Π.Α.) 

1 Επιστηµονικά ελληνικά έντυπα τεκµήρια 58.000 €

59.740€

2 
Επιστηµονικά, εκδιδόµενα 
στην αλλοδαπή, έντυπα 
τεκµήρια 

448.262,88 €
461.710,77€

 
 


