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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
Αριθμ. Πρωτ. : 1582/Μ/2006 
 
Θέμα : Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών σε κλίνες για τη 

διαμονή των συμμετεχόντων του 2 ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

 
Ημερ. : 19 Οκτωβρίου 2006 
 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια 
της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ « Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ) κατά 
75%, την 27η Οκτωβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00,  στα Γραφεία της 
Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος 
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 811 00 θα διεξάγει  πρόχειρο  διαγωνισμό 
(Απόφαση Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου στην αριθ. 192/19.07.2006  
συνεδρίασή της) για την κάλυψη των αναγκών σε κλίνες για τη διαμονή των συμμετεχόντων  
του 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τους 
κάτωθι ειδικούς όρους : 
 
ΕΙΔΟΣ :  Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά για την κάλυψη των αναγκών σε κλίνες της διαμονής των 
συμμετεχόντων του 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι τα σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ 
(44.950,00 €) συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντα  Φ.Π.Α. 
 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996, 
ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996, του Ν.2286/95, του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 394/1996, και 
της αρ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αναπροσαρμογής ποσών 
του άρθρου 83, παράγραφος 1 του Νόμου 2362/1995. 
 
Η δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών σε κλίνες της διαμονής των συμμετεχόντων του 2ου 
Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της διαμονής των 
συμμετεχόντων, θα καλυφθεί από τον κωδικό 64.01 του έργου « Σχολικά Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) κατά 75%.  
 
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει : 
• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τελικών προδιαγραφών. 
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• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την με απευθείας ανάθεση της 
ενοικίασης των δωματίων, όπου θα διαμένουν οι συμμετέχοντες του 2 ου Συνεδρίου 
Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

• Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς 
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

 
Χρόνος ισχύος προσφορών : 

 
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. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα ή 
αλλοδαπή. 
 
Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 
• Ο/οι μειοδότης/τες θα επιβαρυνθεί/ουν με: 
 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με το 10 % του συνολικού ποσού που θα 
του/τους κατακυρωθεί  
 
Υποχρεώσεις μειοδότη/των:  
 
Ο μειοδότης/τες αναλαμβάνει/ουν την  υποχρέωση να εκτελέσει/σουν τους όρους της 
σύμβασης μετά την υπογραφή της, σύμφωνα με το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου Σχολικών 
Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, την 
Προσφορά του/τους και τις υποδείξεις της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Η μη 
πραγματοποίηση μέρους ή όλων των όρων της σύμβασης  πρέπει να δικαιολογείται κατά 
περίπτωση. Σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης από 
υπαιτιότητα του μειοδότη, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου δικαιούται, να επιβάλλει στον μειοδότη για τη καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως 
μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής υπηρεσιών, ποινή ίση με το 20% της 
προϋπολογισθείσας αξίας ή να αφαιρέσει την εντολή πραγματοποίησης της σύμβασης από τον 
μειοδότη, αναθέτοντας την αμέσως επόμενο μειοδότη και ακόμα να τον αποκλείσει από 
παρόμοιους διαγωνισμούς στο μέλλον, μέχρι τρία (3) χρόνια. Επίσης σε περίπτωση μη 
παροχής μέρους των αναγραφομένων υπηρεσιών της προσφοράς του μειοδότη ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δύναται να προβεί στην 
απευθείας ανάθεση της παροχής των ανωτέρω σε τρίτους με έκδοση τιμολογίου στο όνομα 
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ το δαπανηθέν ποσό  θα βαρύνει στο 
σύνολό του τον μειοδότη προσαυξημένο κατά 10%, αφαιρούμενο από το ποσό της 
κατακύρωσης.  
 
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, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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Τρόπος Σύνταξης Προσφορών – Υποβολής: 
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 
σφραγισμένη προσφορά ως εξής: 
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από το Γραφείο Στήριξης του έργου « Σχολικά 
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο 
Διοίκησης , 81100 Μυτιλήνη υπόψη κ. Ντάβα Ευάγγελου (τηλ. 2251036085, fax 
2251036089). 
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί έως και την  27η Οκτωβρίου 2006, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
Α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης συμμετοχής 
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εξωτερικά, τόσο ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς όσο και ο φάκελος της 
οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονομική 
προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο 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. 
 
Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
 
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. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσμες. 
 
Β. Διαδικασία αποσφράγισης 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα φύλλα της τεχνικής 
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προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. 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 
καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, στο πρακτικό Διεξαγωγής και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
 

2. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων τους για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 

 
3. Oι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς των αποδεκτών προσφορών θα 

αποσφραγισθούν αμέσως μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ενώ η 
Επιτροπή του διαγωνισμού, ολοκληρώνει τη σύνταξη του πρακτικού Διεξαγωγής και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

 
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. 

 
Γ. Κατάταξη προσφορών και επιλογή συμφερότερης προσφοράς 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τον λόγο Β/Κ. 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο Β/Κ, όπου Β η 
συνολική βαθμολογία της προσφοράς και Κ το συνολικό κόστος της προσφοράς για κάθε 
ομάδα ειδών.  
 
Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως ίσες. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία 
προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας. 
 
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 
διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος. 
 
Δ. Υπολογισμός βαθμού Β (Τεχνική αξιολόγηση) 
 
Ο βαθμός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), δηλαδή είναι το 
άθροισμα των βαθμών των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας ή υποομάδας κριτηρίων 
αξιολόγησης (βi), επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και σi ορίζονται 
στον Πίνακα της επόμενης παραγράφου Ε. 
 
Κάθε ομάδα αποτελείται από επί μέρους κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται χωριστά, με 
εύρος βαθμολογίας 80 έως 120 μονάδες και επιπλέον έχουν επιμέρους συντελεστές 
βαρύτητας. 
 
Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων βαθμολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση 
τους 100 βαθμούς. 
 
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις 
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 
βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η 
προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 
 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της 
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κάθε ομάδας είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων 
πολλαπλασιαζόμενων επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας.  
 
Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα της βαθμολογίας του συνόλου 
των ομάδων. 
 
Ε. Ομάδες κριτηρίων –Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 
 
Οι ομάδες κριτηρίων, τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε ομάδας και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές βαρύτητας έχουν ως εξής:  
 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συμφωνία προσφορών με τις Προδιαγραφές της διακήρυξης 
και το Πρόγραμμα του 2 ου Συνεδρίου Σχολικών 
Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

55 % 

Α.2 Λειτουργικότητα των προτεινόμενων χώρων  10 % 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 65% 

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Κατηγορία προτεινόμενων ξενοδοχειακών μονάδων και 
παρεχομένων υπηρεσιών 

20 % 

Β.2 Προσφορά δωρεάν πρόσθετων υπηρεσιών  15 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 35 % 

 
 

Διαδικασία Αξιολόγησης: 

 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
α)  Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης: 
• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις. 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 
β)  Τεχνική Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπόλοιπων προσφορών κατά Ομάδα 

ειδών. 
γ)  Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών. 
δ)  Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση το λόγο Β/Κ.  

2. Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του 
προμηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση 
αυτή ο υποψήφιος προμηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία 
πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. 

 
3. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να  έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως ίσες. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία 
προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας. 
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4. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως Ανάδοχος ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος. 
 
Κατακύρωση-Υπογραφή Σύμβασης-Αποπληρωμή: 
 
Α. 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 της  Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού και ανακοινώνεται με έγγραφο στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο ή αναδόχους.  
 
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 το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 
 
Β. Υπογραφή Σύμβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου και του/των 
μειοδότη/των που θα επιλεγεί/ουν, θα υπογραφούν συμβάσεις. Το γενικό πνεύμα της κάθε 
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. 
 
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 
 
Γ. Αποπληρωμή 
 
Η αποπληρωμή του τιμήματος, που θα κατακυρωθούν στον/στους μειοδότη/τες θα γίνει μετά 
την πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Το συμφωνημένο τίμημα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε 
ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο δημόσιο. 
 
Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ο μειοδότης προμηθευτής του έργου υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και την Αρχή 
Πληρωμής της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  

 
 

Η πρόεδρος της ΕΛΕ 
 
 

Αν. Καθηγήτρια Χρ. Βιτσιλάκη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 
Για την σύνταξη και κατάθεση των Τεχνικών Προσφορών σας θα παρακαλούσαμε να 
λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
                                                                                       
Α)  Περιοχή πραγματοποίησης του Συνεδρίου: Αθήνα, Πλατεία Καραϊσκάκη  
 
Β) Διαμονή των συμμετεχόντων σε μονόκλινα ή δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με πρωινό. 
 
Γ) Ημερομηνίες διανυκτερεύσεων 15, και 16 Δεκεμβρίου 2006. 
 
Δ) Ημερομηνίες Συνεδρίου  15-17 Δεκεμβρίου 2006. 
 
Δ) Μέγιστος συνολικός αριθμός συμμετεχόντων: διακόσια εβδομήντα πέντε (275) άτομα  
 
Ε) Να αναφερθούν η κατηγορία και ο ακριβής τόπο των ξενοδοχειακών μονάδων, που θα μας 
προτείνετε. 
 
Στ) Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων δωματίων για τη διαμονή των 
συμμετεχόντων του Συνεδρίου ( εξοπλισμός, κλιματισμός κλπ.), καθώς και ο μέγιστος 
συνολικός αριθμός διαθέσιμων κλινών. 
 
Ζ) Να αναφερθούν τυχόν πρόσθετες δωρεάν παροχές/υπηρεσίες που μπορείτε να 
προσφέρετε. 
 
Για την σύνταξη και κατάθεση των Οικονομικών Προσφορών σας θα παρακαλούσαμε να 
λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
 
Α) Να δοθεί τιμή για τη διάθεση μονόκλινου – δίκλινου- τρίκλινου δωματίου (με πρωινό) για 
την παραμονή των συμμετεχόντων. 
 
 


