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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ 25 % 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ 75 % 

 
 

P.I.C. INTERREG III B  
Méditerranée occidentale 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Αριθµ. Πρωτ. : 576/Α/06                                                                         Αθήνα, 31/8/2006 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου προκηρύσσει στις 19 
Σεπτεµβρίου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία του ∆ιατµηµατικού προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» (Καρράδειο 
Κτίριο - Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος), πρόχειρο  µειοδοτικό διαγωνισµό παροχής υπηρεσιών µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά 
(Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 192/19.7.2006, θέµα 13.V) για τη δηµιουργία Πρωτοκόλλου και 
Οµάδων ∆εικτών ελέγχου εφαρµογής αειφορικού τουρισµού.  
 
ΕΙ∆ΟΣ: Πρόχειρος διαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά για τη δηµιουργία Πρωτοκόλλου και Οµάδων ∆εικτών ελέγχου 
εφαρµογής αειφορικού τουρισµού, προϋπολογισµού δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του 13% Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα καλυφθεί από  τον προϋπολογισµό του 
προγράµµατος «Μεσογειακό Παρατηρητήριο για τον Βιώσιµο Τουρισµό (Mediterranean observatory for 
sustainable Tourism (MOST))» το οποίο χρηµατοδοτείται από EE, Interreg III B Mediteranee 
occidentale (75%) και Εθνική Συµµετοχή (25%). 
 
 
Περίληψη της πρόσκλησης θα σταλεί για δηµοσίευση σε µία τοπική εφηµερίδα στις 1 Σεπτεµβρίου 
2006.  
 
Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr), στις 1 
Σεπτεµβρίου 2006. 
 
Αντίτυπα της πρόσκλησης αυτής δίνονται από την Γραµµατεία του ∆ιατµηµατικού προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» (Καρράδειο 
Κτίριο - Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος),  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια 
υπάλληλο κα Αρετή Βατζάκα, τηλ. 22710-35323,  Fax : 22710-35399, email: a.vatz@ba.aegean.gr.  
 
Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα : 

• Την Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996, 
καθώς και τις συναφείς αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

http://www.aegean.gr/
mailto:a.vatz@ba.aegean.gr
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
∆ικαίωµα 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).  
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά 
τους δικαιολογητικά συµµετοχής, ενδέχεται όµως να ζητηθούν από τον µειοδότη 
προµηθευτή αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείµενο διαγωνισµού αποτελεί η δηµιουργία Πρωτοκόλλου και Οµάδων ∆εικτών ελέγχου 
εφαρµογής αειφορικού τουρισµού ως εξής: 
 

1. Πρωτόκολλο ελέγχου εφαρµογής αειφορικού τουρισµού 
Το πρωτόκολλο συνίσταται σε µια σειρά συγκεκριµένων επιµέρους οδηγιών και πρακτικών που 
αφορούν τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την τουριστική ανάπτυξη και λαµβάνει υπόψη την 
εφαρµογή όλων των αρχών της αειφορικής ανάπτυξης, αποτρέποντας την αλόγιστη εκµετάλλευση από 
τον τουρισµό και διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργή συµµετοχή, ενηµέρωση και διαβούλευση 
τόσο των τοπικών φορέων και οργανώσεων όσο και των ίδιων των πολιτών. Το πρωτόκολλο θα 
περιλαµβάνει ένα λεπτοµερή κατάλογο ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων αειφορικού τουρισµού. Η 
υλοποίηση των οδηγιών και των πρακτικών του πρωτοκόλλου θα συµβάλλει στην διατήρηση ή ακόµα 
και στην δηµιουργία εξειδικευµένων θέσεων εργασίας ενώ ταυτόχρονα θα συνεισφέρει θετικά την 
οικονοµική διάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων.     
 

2. ∆ηµιουργία οµάδων δεικτών ελέγχου εφαρµογής αειφορικού τουρισµού  
Ο έλεγχος της εφαρµογής του αειφορικού τουρισµού απαιτεί τον καθορισµό συγκεκριµένων οµάδων 
δεικτών που στόχο έχουν την ανάλυση των 
α) οικονοµικών, 
β) κοινωνικών, 
γ) περιβαλλοντικών, 
δ) πολιτικών και 
ε) πολιτισµικών παραµέτρων, 
 που έχει επιφέρει η υφιστάµενη τουριστική ανάπτυξη. Ο καθορισµός των οµάδων-δεικτών αποτελεί 
ένα ουσιαστικό βήµα για τον εντοπισµό των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο κάθε τουριστικός 
προορισµός, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση των αρχών της αειφορικής ανάπτυξης στον 
τουριστικό τοµέα. 
 
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 πρόσκληση και να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του 
προσφέροντος σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 

 
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, στα γραφεία του ∆ιατµηµατικού προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι τις 18 Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 15.00: 

 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

«ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
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 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
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Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος 
Υπόψη κ. Γκούµα Αριστείδη 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο. 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 παρούσας προκήρυξης 
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος. 
 
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, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.  
 
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. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη την προσφορά τους. 
 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, θα είναι ελλιπείς, υπό 
αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε 
θα ληφθούν υπόψη.  
 
Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτοί που συµµετείχαν έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης (γενικών και ειδικών) και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό 
της, καθώς και το ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου της εταιρείας, για την υπογραφή της σύµβασης. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εξήντα (60) 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 στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
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. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α. 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, αν 
αυτοί το επιθυµούν. 
 

ptsok
Τίθεται στη ν κρίση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
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Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου  µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Λόγοι απόρριψης της προσφοράς των συµµετεχόντων αποτελούν: 

Α)  Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης, 
Β)  Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς, 
Γ)  Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, 
∆)  Η ασυνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο 

και των υποχρεώσεών της, γενικά προς το ∆ηµόσιο Τοµέα. 
Ε)  Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από την Υπηρεσία. 
 

Προκειµένου να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελµατική αξιοπιστία 
τους και οι δυνατότητές τους για την καλή εκτέλεση της σύµβασης κλπ, λαµβάνονται υπόψη: 

•  Η δυνατότητα καλής και άµεσης συνεργασίας του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε τον προσφέροντα. 

•  Κάθε δικαιολογητικό που θα ήθελε ζητηθεί συµπληρωµατικά από την επιτροπή, προκειµένου να 
διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία και η δυνατότητα εκτέλεσης της σύµβασης. 

Για το λόγο αυτό οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά: 

1. Από κατάλογο Υπηρεσιών (Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο) στις οποίες έχουν αναλάβει και 
εκτελέσει σχετικές εργασίες τα τρία τελευταία χρόνια. 

2. Από φωτοτυπίες τιµολογίων των κυριότερων εργασιών τους, τα τρία τελευταία χρόνια. 
 
Β. ∆ιαδικασία αξιολόγησης 
1. Αποσφραγίζεται ο φάκελος της προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή όλα τα φύλλα της, κατά φύλλο.  
 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, σε πρακτικό το 
οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

 
2. Οι όροι της πρόσκλησης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός αν ρητά 

ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά 
επί ποινή αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
µε ειδικά αιτιολογηµένη κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή 
υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση 
δικαιώµατος εκ µέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις. Επίσης 
στην δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο 
προµηθευτή, εάν κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και δεν είναι σε θέση να φέρει 
σε πέρας το έργο. 

 
3.    Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης,  

γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
πρόσκλησης. ∆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. 

 
Γ. Επιλογή προσφοράς 
Η επιλογή του προµηθευτή, θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Α. Κατακύρωση 
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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 της Συνεδρίασης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Συνεδρίασης του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφο στον ανακηρυχθέντα 
προµηθευτή. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του 
έννοµου συµφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι’ αυτόν, 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. 
 
Β. Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 
Στον προσφέροντα στον οποίο έγινε κατακύρωση του διαγωνισµού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
 
• Περιγραφή είδους  
• Την τιµή 
• Τον τόπο προορισµού  
• Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης. 
• Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα 
ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή.  
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
Γ. Υπογραφή Σύµβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του προµηθευτή 
που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση. Το γενικό πνεύµα της σύµβασης θα είναι αυτό που 
περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
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. 
 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα στην προθεσµία που αναφέρει το έγγραφο να προσέλθει 
στα γραφεία του Πανεπιστηµίου για την υπογραφή της Σύµβασης.  
 
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίσθηκε 
στην επιστολή-πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί 
έκπτωτος, ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου µπορεί να 
αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο µε τη συµφερότερη 
προσφορά 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 Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Τόπος και χρόνος παράδοσης 

ptsok
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Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και συγκεκριµένα στη Χίο: 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
«ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
Μιχαήλ Λιβανού 54 
82100 Χίος 
 

Η παράδοση θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου που θα υποβάλει ο 
προµηθευτής στην προσφορά του. 

 

Παραλαβή  

Την παραλαβή θα πραγµατοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και τα µέλη της 
οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον µειοδότη προµηθευτή.   
 

Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή, συµπληρώνει Πρωτόκολλο 
Παραλαβής σε 4 όµοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για τον προµηθευτή και δύο 
για τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου) και υπογράφεται από την 
αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής.  

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις 
της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα 
υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 
 
Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 
Η παράδοση των αναφεροµένων υπηρεσιών χρονικά οριοθετείται µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης µε τον προµηθευτή. Η χρονική περίοδος µπορεί να µεταβληθεί χωρίς 
επιβάρυνση και µε σύµφωνη γνώµη του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε κάποιον ή 
κάποιους από τους προµηθευτές, τότε ο συγκεκριµένος προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως 
ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί του συµβατικού τιµήµατος του 
εξοπλισµού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού. 
 
Έκπτωση προµηθευτή 
Το Πανεπιστήµιο 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 
πρόσκλησης. 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο προµηθευτής 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 την 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. 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. 
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Προσωπικό 
Ο προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
 

 
 
 

Αντιπρύτανης 
 
 

         Ιωάννης Σεϊµένης 
 Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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