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Αριθ. Πρωτ.: 1551/Μ/06                                             Μυτιλήνη,  12 Οκτωβρίου  2006 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
οικονομικότερη προσφορά ( χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια 
λογισμικών προγραμμάτων  των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Μαθηματικών, Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μεσογειακών Σπουδών, Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, και  του Κέντρου 
Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την 
υλοποίηση του υποέργου « Προμήθεια Λογισμικού» του έργου 
«Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την Υπουργική Απόφαση 59604/B2/28.07.2006 (ΦΕΚ 243/17.08.2006), τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. 

«Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου». 
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):  

α. Αριθμ. 1260/99 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», 438/2001 «για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. αριθ.1260/99, όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία» και 448/2000 «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 
Διαρθρωτικών 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 Διαρθρωτικών Ταμείων», 

3. Τον Ν.2860/2000 « Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού πλαισίου 
στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ΄/14.11.2000) 
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4. Τον Ν.2362/95 ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις» και του ΠΔ 496/1974 « Περί του τρόπου αναλήψεως 
δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

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 Διαχείρισης του Ε.Π. « Εκπαίδευση και αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 
(ΕΠΕΑΕΚ) 

8. 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. 

9. Τη με αριθ Πρωτ. 9014/27-05-2005 ένταξη Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος « Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 
(ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Πράξης με τίτλο 
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και κωδικό MIS «83982» 
στο Μέτρο 2.2 « ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» στην ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ : 2.2.2 « Ολοκλήρωση της 
διεύρυνσης και αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών», Κατηγορία Πράξεων α. 
«Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών», με Κωδικό έργου ΟΠΣ-
ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 83982,  για την προμήθεια Λογισμικού. 

10. Τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
11. Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως 

σήμερα ισχύει. 
12. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α. 
13. Το ΠΔ 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» 
14. Το Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου …….», όπως ισχύει 
15. Την Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996 
16. Τη με αριθ. 183/21.09.2005, θέμα xiv, απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας 
λογισμικών προγραμμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 
προϋπολογισμού δαπάνης ογδόντα μιας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 
(81.288,00€), συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης 

την οικονομικότερη προσφορά ( χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια λογισμικών 
προγραμμάτων για τα Τμήματα: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας & 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, 
Μαθηματικών, Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης, Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μεσογειακών Σπουδών 
και του Κέντρου Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

2. Ο διαγωνισμός έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ και στη ΣΑΕ 2003ΣΕ44530169  του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ( ΥΠΕΠΘ), το οποίο ενεργεί ως φορέας 
χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο « ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ». Η Πράξη αυτή έχει ενταχθεί στην Κατηγορία Πράξεων 
2.2.2.α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών», της Ενέργειας 2.2.2 
«Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών», του 
Μέτρου 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με κωδικό έργου ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ 83982 και 
τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, 
με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του κρατικού 
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Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) και με τη διαδικασία των άμεσων πληρωμών, όπως ορίζει το 
άρθρο 11 του Ν 2860/2000.  

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα μιας 
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (81.288,00€), συμπεριλαμβανομένου στο 
ποσό αυτό ΦΠΑ 13% και δεν συνιστά κατάτμηση. 

4. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης 66.05 του υποέργου 
«Προμήθεια Λογισμικού» του έργου « Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του 
ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

5. Προσφορές για τμήμα μόνο των υπό προμήθεια ειδών γίνονται δεκτές. 
6. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, 
Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη. Αρμόδια υπάλληλος είναι η κα Αλεξάνδρα Κοντού. Η 
κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 11 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται 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. 

7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
στα γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό με απόφαση του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

8. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 
διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή μπορούν να 
παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

9. Η αξιολόγηση - κατακύρωση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 9 του Μέρους Α΄ της παρούσας. Η υπογραφή της/των 
σύμβασης/εων του εξοπλισμού θα γίνει για κάθε μειοδότη χωριστά. 

10. Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε τρείς (3) ημερήσιες 
οικονομικές εφημερίδες Αθηνών και σε μία (1) τοπική εφημερίδα την 16/10/2006. 
Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την 
16/10/2006. Τα τεύχη της προκήρυξης θα σταλούν για ενημέρωση στα 
Επιμελητήρια ( ΕΒΕΑ, Επιμελητήριο Λέσβου) στις 16/10/2006. Τα τεύχη θα 
καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 16/10/2006. 

11. Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται από την Γραμματεία του 
Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, 
Μυτιλήνη,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα 
Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα, τηλ. 22510-36728 & 22510-36700. Η προθεσμία για 
την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι την 14/11/2006 και ώρα 
15:00. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την αρμόδια 
υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 22510-36064, Fax : 22510-36039, email: 
elen@aegean.gr. Τεχνικές πληροφορίες από κα Αλεξάνδρα Κοντού  τηλ. 22510-36710 
Fax: 22510-36700, e-mail:  alkon@aegean.gr.  

12. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' 
αυτούς, κατά τη διάρκεια των είκοσι πέντε (25) πρώτων ημερών από την δημοσίευσή 
της. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από την επόμενη της εκπνοής του επιτρεπόμενου διαστήματος υποβολής 
διευκρινιστικών ερωτήσεων (25 ημέρες από την δημοσίευση της προκήρυξης του 
διαγωνισμού). 

mailto:elen@aegean.gr
mailto:alkon@aegean.gr
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13. Επισυνάπτονται το ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το 
ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ καθώς και τα σχετικά 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι – V, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας 
προκήρυξης. 

 
Αντιπρύτανις 

 
         Χρυσή Βιτσιλάκη 

 Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων για τα Τμήματα: 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,  Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων & Συστημάτων, Μαθηματικών, Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης, Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μεσογειακών 
Σπουδών και του Κέντρου Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης 
(αρμόδια υπάλληλος κα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα, τηλ. 22510-36728 & 22510-36700). Η 
παραλαβή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 
1. Αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στην Γραμματεία Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, 
Κτίριο Διοίκησης, στη Μυτιλήνη  , απ΄ όπου παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού. 

2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυμεταφοράς (Courier). Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί μέσω 
Fax : 22510-36709, με την  Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 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 την προκήρυξη. Το κόστος 
αποστολής της προκήρυξης βαρύνει τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή το 
Πανεπιστήμιο 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 elen@aegean.gr, που θα 
αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας ( επωνυμία, δ/νση, τηλ., fax, email) και θα 
ζητά την ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης. 

4. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση http://www.aegean.gr 
5. 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 Πανεπιστήμιο 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. 

6. Παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
προκήρυξης κατά τη διάρκεια των είκοσι πέντε (25) πρώτων ημερών από την δημοσίευσή της. 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην  Γραμματεία Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με διευκρίνιση Έργο « Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών του ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου»  υπόψη κας Ελένης Κωτσάλου. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα αποστείλει 
έγγραφη απάντηση σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως εντός του 
προαναφερθέντος διαστήματος των είκοσι πέντε (25) ημερών. Η αποστολή της έγγραφης 
απάντησης εκ μέρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας θα πραγματοποιηθεί το 
αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επόμενη της εκπνοής του επιτρεπόμενου 
διαστήματος υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων (25 ημέρες από την δημοσίευση της 
προκήρυξης του διαγωνισμού). 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 

mailto:elen@aegean.gr
http://www.aegean.gr
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ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που 

ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και προμήθεια, ανάπτυξη 
και συντήρηση λογισμικού.  

(β)  Κοινοπραξίες ή Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1, εδ. δ του παρόντος τεύχους. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η 
σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 

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

1. 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. 

2. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή 
ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

3. Όσοι έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

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

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

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

7. 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. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
4.1 Δικαιολογητικά 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω 
δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά 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 2 

μήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 
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2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, β) τα από την ως άνω παράγραφο 3.2.1. 
προβλεπόμενα υπό σημεία α) έως δ) αδικήματα. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού 
μητρώου είναι :Φυσικά πρόσωπα, ομμόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., 
διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

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 
Δημόσια 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 2 

μήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, β) τα από την ως άνω παράγραφο 3.2.1. 
προβλεπόμενα υπό σημεία α) έως δ) αδικήματα. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού 
μητρώου είναι :Φυσικά πρόσωπα, ομμόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., 
διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

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 3.1 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.  

 
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων ( α) και (β), εκτός του αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 
  
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.  
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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 υπηρεσίας 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 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), πλην του αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου, καθώς και τις ακόλουθες δηλώσεις:  
 

1. Δήλωση 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. Δήλωση 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. Δήλωση 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. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση ή η 
κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
συμβάσεως. 
 
 
ε) Οι Συνεταιρισμοί 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά 2 

μήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 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. 
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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 Αντικατάσταση δικαιολογητικών 
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 της 
χώρας προέλευσής του. 
 
4.3 Πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν επίσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
1. Κάθε είδους νομιμιποιητικά έγγραφα όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του ( για ΟΕ και 
ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. 
και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 

2.  Δήλωση του προσφέροντος ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, της οποίας ο προσφέρων 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 (τεχνικών, οικονομικών 
κτλ), 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. 

3. Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου 
4. Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της 

επιχείρησης.  
5. Δήλωση περί του συνολικού ύψους κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του 

κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό προμήθεια ειδών, κατά τις τρεις 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών ( εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής, εκδίδει 
τέτοια). 

7. Δήλωση ότι όλα τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα 
8. Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της 
αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

9. Στις περιπτώσεις που ο τελικός προμηθευτής είναι οίκος που εδρεύει εκτός Ελληνικής 
επικράτειας ή έχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, τα δικαιολογητικά που ζητούνται πρέπει 
να έχουν εκδοθεί στο όνομα του οίκου και όχι του Έλληνα αντιπροσώπου. 

10. Δήλωση για τον ακριβή χρόνο παράδοσης των ειδών. 
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11. 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. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των 
προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών 
ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, 
συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 
έννοιάς τους. 

12. Δυνατότητα κατάθεσης  πιστοποιητικών, που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ), 
αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα τεχνικά και ποιοτικά 
standards τα οποία πρέπει να πληρούν. 
Οι κατασκευαστές του προτεινόμενου εξοπλισμού θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO από αναγνωρισμένο ινστιτούτο ή 
οργανισμό. Βεβαίωση της πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι 
προμηθευτές με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού. 
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, μερικά ή 
ολικά σε δικές τους εγκαταστάσεις / εργοστάσια, θα πρέπει να επισυνάψουν στην 
προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή, με την 
οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση 
προκειμένου να συνεκτιμηθεί το στοιχείο αυτό. 

 
Προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα, εμπειρία, αξιοπιστία, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα 
πρέπει να συμπεριλάβουν επί ποινή απορρίψεως, ως ξεχωριστό τμήμα της προσφοράς τους 
και τα παρακάτω: 
(α) Στοιχεία σχετικά με την χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους και 

συγκεκριμένα: 
• Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον ο συμμετέχων εκδίδει τέτοια) 
• Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών 
• Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων 

συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης. 
Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν τις δυο (2) προηγούμενες του τρέχοντος έτους οικονομικές 
χρήσεις.  

(β)  Όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία των υποψηφίων 
για την εκτέλεση έργων αντίστοιχων σε μέγεθος και αντικείμενο με αυτό της παρούσας 
προκήρυξης.   
 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση/διευκρίνηση των 
αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο στοιχείο (β) και οι προμηθευτές υποχρεούνται 
να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα 
ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είτε με μήνυμα fax είτε με 
πρόσκληση που θα επιδοθεί από υπάλληλο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που τα παραπάνω 
στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκομισθούν μέσα στην παραπάνω 
προθεσμία, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
Οπωσδήποτε, πρέπει ν’ αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του 
διαγωνιζομένου. 
 
4.4 Εκπροσώπηση 
Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες 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 
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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.Δ. 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 υπογραφή 
του προσφέροντος σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 

 
5.2 Τρόπος υποβολής 
Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στην 
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 
παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου  2006 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15:00. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Λόφος Πανεπιστημίου 

Κτίριο Διοίκησης 
81 100 Μυτιλήνη 

Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Ανοικτού Διαγωνισμού 
για την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων  

για τα Τμήματα: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,  
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Μαθηματικών, Στατιστικής & 
Αναλογιστικής Επιστήμης, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μεσογειακών Σπουδών και του Κέντρου 

Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στα πλαίσια της υλοποίησης του υποέργου «Προμήθεια λογισμικού» του έργου 

«Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου». 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα και σε 
cd-rom. 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 της προκήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος. 
 
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier που θα 
απευθύνεται στην Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές 
υποβληθούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στην Γραμματεία Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι την ως άνω ημερομηνία 
και ώρα. 
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Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν μεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Πανεπιστήμιο 
έγκαιρα. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται 
ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
Δε 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 τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται : 

1. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος περιέχει όλα τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά, τις δηλώσεις και την εγγύηση συμμετοχής. 

2. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο 
τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Εξωτερικά, τόσο ο φάκελος των δικαιολογητικών όσο και ο φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά και την οικονομική 
προσφορά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
5.4 Διορθώσεις 
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. 
 
5.5 Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής 
προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν με βάση του υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της 
παρούσας. Στους πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται το κόστος όλων 
των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και το συνολικό κόστος της 
προσφοράς. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι 
παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει 
ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα 
εμφανίζουν την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές 
εκπτώσεις. 
 
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
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Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα. 
 
Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες 
της οικονομικής προσφοράς και σε μαγνητικό μέσο (cd) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο 
σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ 
των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που 
θα υποβληθούν σε μαγνητικό μέσο με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα  (60) ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας 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 Εδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 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 Τμηματική προσφορά - νόμισμα 
Προσφορές για τμήμα μόνο των υπό προμήθεια ειδών γίνονται δεκτές. 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 από την παρούσα προκήρυξη.  
 
7.2 Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρμογή τιμών – προσφορές σε συνάλλαγμα  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
7.3 Μεταβολή τιμών  
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 
προμηθευτές δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν 
νέους πίνακες τιμών. 
 
Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο ανόδοχος προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να 
το αναφέρει στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης κατά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την 
κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 
 
7.4 Τεκμηρίωση τιμών 
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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. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
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. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσμες. 
 
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 Διαδικασία αποσφράγισης 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και όλα τα φύλλα 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 
καταχώρηση 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 τιμών. 

 
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. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
9.1 Διαδικασία 
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 19  και 20 του 
Π.Δ. 394/4.12.1996 από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου) και θα 
ακολουθήσει τα εξής στάδια: 
α.  Απόρριψη των προσφορών που δεν συνοδεύονται από την ζητούμενη εγγυητική 

επιστολή. 
β.  Εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής  
γ.  Εξέταση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας των προμηθευτών  
δ.  Εξέταση της τεχνικής και άλλης υποδομής των προμηθευτών βάσει των 

πληροφοριακών εντύπων και άλλου υλικού που θα συνοδεύει τις προσφορές τους.  
ε.  Όσες προσφορές έχουν περάσει τα παραπάνω στάδια εξέτασης μετέχουν στην τελική 

διαδικασία επιλογής του προμηθευτή. 
 
Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό 
αίρεση και παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 
 
Όλες οι τιμές θεωρούνται οριστικές και θα είναι αυτές που θα αναγραφούν στο σχετικό 
τιμολόγιο. 
 
Ο προσφέρων 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. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 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. 
 
Τέλος, ανακηρύσσεται/ονται μειοδότης/ες ο/οι προμηθευτής/τες  που υπέβαλε/αν προσφορά 
με την χαμηλότερη τιμή για κάθε αναγραφόμενο είδος. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
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 σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1β του Π.Δ. 394/96, 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/στους ανακηρυχθέντα/ντες προμηθευτή/τές. 
 
Κανένας από τους συμμετέχοντες υποψηφίους 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 
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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. 
 
 
10.2 Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 
Στον/στους προμηθευτή/τές στον/στους οποίο/οποίους έγινε κατακύρωση της προμήθειας, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
• Περιγραφή του είδους 
• Την τιμή 
• Τον τόπο προορισμού 
• Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της προκήρυξης. 
• 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/οι προμηθευτής/ές στον/στους οποίο/οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια, 
υποχρεούται/νται να προσέλθει/λθουν σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο/οι προμηθευτής/ές μπορεί/ρούν να 
προσέλθει/λθουν για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης 
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 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 ανάδοχο προμηθευτή.  
Εάν ο/οι προμηθευτής/ές στον/στους οποίο/οποίους έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε/λθαν 
να υπογράψει/ψουν την σύμβαση, κηρύσσεται/σονται έκπτωτος/τοι με απόφαση του 
αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 
394/96. 
 
10.3 Υπογραφή Σύμβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του/των 
προμηθευτή/των που θα επιλεγεί/ουν, θα υπογραφεί σύμβαση. Το γενικό πνεύμα της 
σύμβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη. 
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους συμμετέχοντες υποψηφίους προμηθευτές μαζί 
με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. 
 
Ο/οι προμηθευτής/ες είναι υποχρεωμένος/οι μέσα στην προθεσμία που αναφέρει το έγγραφο 
να προσέλθει/ουν στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 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/θέντες προμηθευτής/τες 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.Δ. 394/96. 
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Σε περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/τές κηρυχθεί/ουν έκπτωτος/οι, ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει 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.  
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να εξασφαλίζει την υλοποίηση του έργου 
όπως προδιαγράφηκε. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 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. 
 
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 την διοίκηση του φορέα 
οργάνου. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 
 
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 
 
11.2 Διοικητικές Προσφυγές 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97). 
  
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
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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 τεσσάρων 
χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (4.064,40€), που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. για το σύνολο των 
προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού. Οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά 
για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ή για ένα ή για περισσότερα του ενός είδη. Στην 
περίπτωση που θα κατατεθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη, τότε το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί θα αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού του είδους ή των ειδών (αθροιστικά), για τις οποία θα κατατεθεί προσφορά. 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
της προκήρυξης.  
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ έως την 10/03/2007.  
 
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 τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 
το έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές 
επιστολές των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε 
εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης. 
 
Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

12.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Εκείνος/οι, που θα ανακηρυχθεί/ουν ανάδοχος/οι προμηθευτής/τες, υποχρεούται να 
προσκομίσει/ουν Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής αξίας με Φ.Π.Α., η οποία θα παραμείνει μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής και θα 
λήγει τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την υπογραφή της συμβάσης. Σε περίπτωση που θα 
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επιλεγούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι προμηθευτές  είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο 
καθένας το Γραμμάτιο Παρακαταθήκης ή την Εγγυητική Επιστολή για την καλή εκτέλεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
13.1 Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μίας χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (71.936,28€), πλέον του  13% Φ.Π.Α, ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα 
δύο λεπτών (9.351,72€).  Η δαπάνη θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης 
66.05 του υποέργου « Προμήθεια λογισμικού» του έργου « Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών του ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου». 
 
13.2 Τίμημα 
Το τίμημα, για τον/τους προμηθευτή/ες, είναι αυτό που αντιστοιχεί στη συνολική τιμή των 
ειδών που του/τους κατακυρώθηκαν.  
 
13.3 Διακανονισμός 
Η πληρωμή του τιμήματος του συνόλου των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν 
στον/στους προμηθευτή/ες, θα γίνει/ουν μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τις 
αρμόδιες επιτροπές παραλαβής υλικών. Το συμφωνημένο τίμημα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου 
σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο δημόσιο.  

 
13.4 Κρατήσεις 
Τον/τους προμηθευτή/ες δεν βαρύνει καμία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που 
επιβάλλει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί του 
καθαρού ( χωρίς ΦΠΑ) κατακυρωθέντος τιμήματος. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, 
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.  
  
13.5 Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί 
Ο/οι προμηθευτής/ες θα αναλάβει/ουν τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τα οποία 
θα παραδώσει/ουν, ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα 
υποδειχθούν εγγράφως. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν 
τους αναδόχους προμηθευτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
 
14.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Μονάδων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής: 
1. Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόπος παράδοσης ορίζεται η Χίος. 
2. Για το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, τόπος παράδοσης ορίζεται η Χίος. 
3. Για το Τμήμα Μαθηματικών, τόπος παράδοσης ορίζεται η Σάμος 
4. Για το Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης ορίζεται αι η Σάμος. 
5. Για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων τόπος παράδοσης ορίζεται 

η Ερμούπολη της Σύρου.  
6. Για το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, τόπος παράδοσης ορίζεται η Ρόδος. 
7. Για το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τόπος 

παράδοσης ορίζεται η Ρόδος. 
8. Για το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, τόπος παράδοσης ορίζεται η Ρόδος. 
9. Για το  Κέντρο Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών (ΚΥΝΕΤΕ), τόπος παράδοσης ορίζεται η 

Μυτιλήνη. 
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αλλά και στο αντίστοιχο κτίριο του κάθε Τμήματος, στον χώρο ή τους χώρους που θα 
υποδειχθούν από το Τμήμα αυτό.  
 
Ο/οι προμηθευτής/ες ειδοποιεί/ουν εγγράφως τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, πέντε (5) ημέρες πριν την παράδοση, ότι προτίθεται/νται να 
παραδώσει/ουν τα είδη. 
 
14.2 Παραλαβή ειδών 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από κάθε Τμήμα χωριστά, για κάθε 
προμηθευτή, για όλα τα είδη που του έχουν κατακυρωθεί. Την παραλαβή των ειδών θα 
πραγματοποιήσουν οι υφιστάμενες πάγιες επιτροπές παραλαβής υλικών του κάθε Τμήματος 
στο οποίο θα παραδοθούν τα είδη.   
 
Ο/οι προμηθευτής/ες, με δική του ευθύνη, δημιουργεί/ουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, 
ώστε οι επιτροπές παραλαβής να μπορούν να ελέγξουν την πλήρη σύνθεση των ειδών, που 
θα παραληφθούν. 
  
Η παράδοση των ειδών θα γίνει από τον/τους προμηθευτή/ες, στον/στους οποίο/ους θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, σύμφωνα με πίνακα παράδοσης των ειδών της σύμβασης, που 
θα επισυνάπτεται σ΄ αυτήν και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  
 
Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Παραλαβής, συμπληρώνει πίνακα ειδών,  στον οποίο 
καταγράφεται το πλήθος, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial numbers) των προϊόντων 
που παραδίδονται – παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν. Ο πίνακας ειδών συμπληρώνεται σε 
4 όμοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για τον προμηθευτή και δύο για 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και υπογράφεται από 
την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής μαζί με το Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο 
υπογράφεται σε ένα πρωτότυπο και του οποίου ο πίνακας των ειδών αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος.  
 
Από τη στιγμή παράδοσης σε σωστή λειτουργία των ειδών, αρχίζει μια περίοδος δοκιμαστικής 
λειτουργίας δύο (2) μηνών, στο τέλος της οποίας και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα στα 
παραληφθέντα είδη, θα γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. 
 
Εάν παρέλθει και το διάστημα αυτό και οι ελλείψεις ή ελαττώματα παραμένουν, ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αυτοδίκαια μπορεί κατά την 
κρίση του και προς εξασφάλιση των συμφερόντων του και ικανοποίηση των αναγκών του, να 
προβεί στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Ο/οι προμηθευτής/ες υποχρεούται/νται να τηρεί/ουν απαρέγκλιτα τους όρους και τις 
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των 
παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του/τους, καθώς και τις υποχρεώσεις της 
σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα 
υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 
 
15.1 Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος 
Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται μέσα σαράντα πέντε (45) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης με τον/τους προμηθευτή/ες. 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 
των ειδών  για λόγους που οφείλονται σε κάποιον ή κάποιους από τους προμηθευτές, τότε ο 
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συγκεκριμένος προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος των ειδών των οποίων καθυστερεί 
η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. 
 
15.2 Έκπτωση ανάδοχου προμηθευτή 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει το δικαίωμα να 
κηρύξει έκπτωτο τον/τους προμηθευτή/τες, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν 
αυτός/οι δεν εκπληρώνει/ουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή 
εκπληρώνει/ουν πλημμελώς τις συμβατικές του/τους υποχρεώσεις ή παραβιάζει/ουν ουσιώδη 
όρο της παρούσας προκήρυξης. 
 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 
παράγραφος 4, 5, και 6 του Π.Δ. 394/1996 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Στην 
περίπτωση της έκπτωσης κατά την παράγραφο 4 επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην 
προηγούμενη παράγραφο 3.  
 
Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή/των, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των 
ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 34 του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
 
Για την απόρριψη συμβατικών ειδών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 33 του Π.Δ. 394/1996. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
Ο/οι προμηθευτής/τες του έργου και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θα προσπαθεί/ούν να ρυθμίζει/ουν 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 Δικαστήρια της Μυτιλήνης, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, 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 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
17.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/τους προμηθευτή/τες του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 
αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
17.2 Προσωπικό 
Ο/οι προμηθευτής/ες θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος/οι υπεύθυνος/οι 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 στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή σε 
τρίτους και υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
17.3 Ανωτέρα βία 
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/τους 
προμηθευτή/ες, ο οποίος/οι υποχρεούται/νται μέσα σε πέντε (5)  εργάσιμες μέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει/ουν 
εγγράφως και να προσκομίσει/ουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
17.4 Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ο/οι προμηθευτής/ες του έργου υποχρεούται/νται να δέχεται/ονται επιτόπιους ελέγχους από 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και την Αρχή 
Πληρωμής της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων για τα Τμήματα: 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,  Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων & Συστημάτων, Μαθηματικών, Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης, Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μεσογειακών 
Σπουδών και του ΚΥΝΕΤΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου 
«Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου». 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 
2.1 Τεχνικές προδιαγραφές 
Όπως στο Άρθρο 4, Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 
 
2.2 Εγκατάσταση - συναρμολόγηση 
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 14.1 του Μέρους Α΄της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ  
 
3.1 Βεβαιώσεις 
Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου ότι θα 
μπορεί να επεμβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν 
εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με 
δαπάνες του, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.  
 
3.2 Εγγυήσεις 
Ο/οι προμηθευτής/τες θα πρέπει να μπορεί/ουν να εγγυηθεί/ουν την καλή λειτουργία των 
ειδών μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για περίοδο τουλάχιστον αυτή 
που αναφέρεται στους πίνακες συμμόρφωσης. Αν δεν αναφέρεται ειδικά περίοδος εγγύησης, 
ο/οι προμηθευτής/τες υποχρεούται/νται να προσφέρει/ουν αρχικό διάστημα εγγύησης - 
δωρεάν συντήρησης τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 
των ειδών. Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο 
εγγύησης, αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 
 
Όλα τα είδη του διαγωνισμού πρέπει να καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 
1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα 

παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. 
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 
3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των 

παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 

4. Ο προμηθευτής οφείλει επίσης να τεκμηριώσει πώς θα εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 

5. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
πιστοποιητικά, prospectus και καταλόγους με χώρους που έχουν εξοπλισθεί από την κάθε 
εταιρεία με τα συγκεκριμένα προσφερόμενα είδη. Επίσης, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι 
προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγματα εφόσον τους ζητηθούν. 
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Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους 
(π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις 
περιοχές του έργου, οφείλει να το δηλώσει, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των 
τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή. 
 
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους 
πίνακες υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή 

παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Κ
Α
ΤΑ

ΣΚ
Ε
Υ
Α
ΣΤ

Η
Σ 

ΤΕΠΑΕΣ-
1 

Πολυτονιστής για MS-WORD 
XP Επαγγελματική έκδοση 

  1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

Magenta 

ΤΕΠΑΕΣ-
2 

English-Greek Advanced 
Dictionary Golden Edition   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Magenta 

ΤΕΠΑΕΣ-
3 

Ελληνικό-Γαλλικό & Γαλλικό-
Ελληνικό λεξικό   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Magenta 

ΤΕΠΑΕΣ-
4 

Ελληνικό-Γερμανικό & 
Γερμανικό-Ελληνικό λεξικό   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Magenta 

ΤΕΠΑΕΣ-
5 

Ταξίδι στη Χώρα των 
Γραμμάτων   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ SIEM 

ΤΕΠΑΕΣ-
6 

Η Τάξη μου Προσχολική Ηλικία 

  1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 
POLARIS 
ΕΠΕ 

ΤΕΠΑΕΣ-
7 

Η Τάξη μου: Α – Β Δημοτικού  
  1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

POLARIS 
ΕΠΕ 

ΤΕΠΑΕΣ-
8 

Η Τάξη μου: Γ Δημοτικού 
  1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

POLARIS 
ΕΠΕ 

ΤΕΠΑΕΣ-
9 

Καραγκιόζης 

  1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

ΚΑΣΤΑΝΙΩ
ΤΗΣ 
INTERACT 

ΤΕΠΑΕΣ-
10 

Πανδώρα και Πλάτωνας 
(Δημιουργώ τα comics μου + 
Δημιουργικό Εργαστήρι)   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

INTERLEAR
N 

ΤΕΠΑΕΣ-
11 

Τα Ταξίδια του ΝΟ 
  1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

CONCEPTU
M 

ΤΕΠΑΕΣ-
12 

Ιστορία για Παιδιά Δημοτικού 
  1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ MLS 

ΤΕΠΑΕΣ-
13 

Γράμματα και Αριθμοί 
  1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

INTERLEAR
N 

ΤΕΠΑΕΣ-
14 

Καλώς Ήρθες Αδελφάκι 

  1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

ΚΑΣΤΑΝΙΩ
ΤΗΣ 
INTERACT 

ΤΕΠΑΕΣ-
15 

Ο Κύριος Σκουντούφλης και οι 
Τρελοί Αγώνες Δρόμου   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

INTERLEAR
N 

ΤΕΠΑΕΣ-
16 Reader Rabbit Preschool   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Broderbund 

ΤΕΠΑΕΣ-
17 

Reader Rabbit Preschool 
Variety Pack   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Broderbund 
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ΤΕΠΑΕΣ-
18 

Ταξίδι στη χώρα των 
γραμμάτων   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ SIEM 

ΤΕΠΑΕΣ-
19 

Math Missions: The Race to 
Spectacle City Arcade, Grades 
K-2    1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Scholastic 

ΤΕΠΑΕΣ-
20 Χαρούμενη αριθμοχώρα   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Γεννάδιος 

ΤΕΠΑΕΣ-
21 

Αριθμοί και πράξεις στην 
Αριθμοχώρα. Το μαγικό τρένο   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ SIEM 

ΤΕΠΑΕΣ-
22 Sammy's Science House    1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Scholastic 

ΤΕΠΑΕΣ-
23 

Learn About Life Science: 
Plants    1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Scholastic 

ΤΕΠΑΕΣ-
24 Treasure Mountain   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Scholastic 

ΤΕΠΑΕΣ-
25 

Pinnacle Studio 700 USB 
version 10   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Pinnaclesys 

ΤΕΠΑΕΣ-
26 Kid Pix Deluxe 3   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Broderbund 

ΤΕΠΑΕΣ-
27 Mediator 8 Pro   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

Matchware 
Inc 

ΤΕΠΑΕΣ-
28 Aνακαλύπτω τη Γη   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Ερευνητές 

ΤΕΠΑΕΣ-
29 Aνακαλύπτω τις Μηχανές   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Ερευνητές 

ΤΕΠΑΕΣ-
30 

Ερευνώ και Ανακαλύπτω τη 
Φυσική   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Τessera 

ΤΕΠΑΕΣ-
31 

H Μαγεία της Χημείας μέσα 
από Πειράματα   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ MLS 

ΤΕΠΑΕΣ-
32 H Τάξη μου¨Α-Β Δημοτικού   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

POLARIS 
EPE 

ΤΕΠΑΕΣ-
33 H Tάξη μου Προσχολική Ηλικία   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

POLARIS 
EPE 

ΤΕΠΑΕΣ-
34 Mαγική Δημιουργία   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

Disney 
Interactive 

ΤΕΠΑΕΣ-
35 Mαθαίνω Παίζοντας   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ ? 

ΤΕΠΑΕΣ-
36 

Ο θησαυρός της 
Ποταμούπολης   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ SIEM 

ΤΕΠΑΕΣ-
37 Πάμε Σχολείο   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Λαμπράκης 

ΤΕΠΑΕΣ-
38 Εργαστήρι Πληροφορικής    1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ TESSERA 

ΤΕΠΑΕΣ-
39 Ψάχνω στο Σχολικό Διάλλειμα   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ DESPEC 

ΤΕΠΑΕΣ-
40 H Tάξη μου  Δ' Δημοτικού   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ Polaris EPE 
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ΤΕΠΑΕΣ-
41 

Oι Πειρατές Ανακαλύπτουν 
Γλώσσα και Μαθηματικά    1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

ΙΝΤΕRLEAR
N 

ΤΕΠΑΕΣ-
42 H Πόλη των Αριθμών   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

INTERLEAR
N 

ΤΕΠΑΕΣ-
43 Σωκράτης 101/102   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ CDMEDIA 

ΤΕΠΑΕΣ-
44 Σωκράτης 3   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ CDMEDIA 

ΤΕΠΑΕΣ-
45 

Adobe Acrobat 7.0 
Professional   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ ADOBE 

ΤΕΠΑΕΣ-
46 AMOS   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

ASSESSME
NT 
SYSTEMS 
CORPORAT
IONS 

ΤΕΠΑΕΣ-
47 

Comprehensive Meta-
Analysis-Study Database 
Analyser 

  

1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

ASSESSME
NT 
SYSTEMS 
CORPORAT
IONS 

ΤΕΠΑΕΣ-
48 

TVAP: Test Validation & 
Analysis Program 

  

1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

ASSESSME
NT 
SYSTEMS 
CORPORAT
IONS 

ΤΕΠΑΕΣ-
49 MicroFACT   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

ASSESSME
NT 
SYSTEMS 
CORPORAT
IONS 

ΤΕΠΑΕΣ-
50 

NVivo ver. 7.0 (Στατιστικό 
πρόγραμμα για ανάλυση 
ποιοτικών δεδομένων)   1 ΤΕΠΑΕΣ ΡΟΔΟΣ 

Q.R.S. 
Internation
al 

ΤΔΕ-1 

Eviews v5.1, Statistical and 
Econοmetric Software  ή 
αντίστοιχο 

  

1 ΤΔΕ ΧΙΟΣ 

Quantitativ
e Micro 
Software 

  

Συμβατότητα με λειτουργικό 
σύστημα Microsoft Windows, 
εκδόσεις 2000, XP, ή νεώτερες 
(δικτυακό περιβάλλον) 

ΝΑΙ 

        

  

Δυνατότητες εκτιμήσεων, 
προβλέψεων, στατιστικής 
ανάλυσης, γραφικών, 
προσωμοίωσης, διαχείρισης 
δεδομένων 

ΝΑΙ 

        

  
Γραφικό αντικειμενοστραφές 
περιβάλλον χειρισμού εφαρμογής 

ΝΑΙ 
        

  Ακαδημαϊκή Έκδοση 
ΝΑΙ 
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CD ή DVD εγκατάστασης, 
εγχειρίδιο χρήσης σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή 

ΝΑΙ 

        

ΤΔΕ-2 MathType 5.2  ή αντίστοιχο 

  

5 ΤΔΕ ΧΙΟΣ 

Design 
Science, 
Inc 

  Ακαδημαϊκή Έκδοση 
ΝΑΙ 

        

  

Συμβατότητα με λειτουργικό 
σύστημα Microsoft Windows, 
εκδόσεις 2000, XP, ή νεώτερες 
(δικτυακό περιβάλλον) 

ΝΑΙ 

        

  
Υποστήριξη τουλάχιστον 500 
συμβόλων και προτύπων 

ΝΑΙ 
        

  

Εξαγωγή και αποθήκευση 
εξισώσεων σε διάφορα είδη 
αρχείων 

ΝΑΙ 

        

  

Λειτουργία στο περιβάλλον 
Εφαρμογών του Microsoft Office, 
εκδόσεις 2003, XP ή νεώτερες NAI         

  

CD ή DVD εγκατάστασης, 
εγχειρίδιο χρήσης σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή 

ΝΑΙ 

        

ΤΔΕ-3 

Δικτυακή έκδοση Biblioscape  
(με τα κομμάτια professional 
και Biblioweb) ή αντίστοιχο 

  

1 ΤΔΕ ΧΙΟΣ 
 CG 
Information 

  Ακαδημαϊκή Έκδοση 
ΝΑΙ 

        

  

Συμβατότητα με λειτουργικό 
σύστημα Microsoft Windows, 
εκδόσεις 2000, XP, ή νεώτερες 
(δικτυακό περιβάλλον) NAI         

  

Έρευνα (search) στο διαδίκτυο για 
βιβλογραφία, οργάνωση  σε 
καταλόγους, και παραγωγή 
αναφορών ΝΑΙ         

  
Report writer της βάσης 
δεδομένων ΝΑΙ         

  Κατασκευή διαγραμμάτων (charts) ΝΑΙ         

  

Web server με τουλάχιστον ένα 
κωδικό χρήσης,  τουλάχιστον 50 
κωδικούς "ανάγνωσης" 
(υποστήριξη έρευνας, 
επισήμανσης, εξαγωγής δεδομένων 
κλπ), τουλάχιστον 10 κωδικούς 
"γραψίματος" (υποστήριξη όλων 
των δυνατοτήτων "ανάγνωσης" και 
επιπλέον εισαγωγής, επεξεργασίας, ΝΑΙ         
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διαγραφής,  μορφοποίησης 
δεδομένων κλπ.) 

  

Τουλάχιστον 500.000 
προσπελάσεις (hits) με υποστήριξη 
και στους κωδικούς "ανάγνωσης" 
και  στους κωδικούς"γραψίματος" ΝΑΙ         

  

CD ή DVD εγκατάστασης, 
εγχειρίδιο χρήσης σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή 

ΝΑΙ 

        

ΤΔΕ-4 
S-Plus single user academic  ή 
αντίστοιχο 

  
1 ΤΔΕ ΧΙΟΣ 

Insightful 
Corporation 

  Ακαδημαϊκή Έκδοση 
ΝΑΙ 

        

  

Συμβατότητα με λειτουργικό 
σύστημα Microsoft Windows, 
εκδόσεις 2000, XP, ή νεώτερες 
(δικτυακό περιβάλλον) 

ΝΑΙ 

        

  
Δυνατότητα χειρισμού μεγάλου 
πλήθους δεδομένων (τάξης GB) 

ΝΑΙ 
        

  

Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη 
στατιστικών και μαθηματικών 
αλγορίθμων και γλώσσα 
προγραμματισμού 

ΝΑΙ 

        

  

Δυνατότητα αυτοματοποίησης και 
εξαγωγής διαδικασιών σε άλλες 
μορφές (C++, Java, OLE APIs) 

ΝΑΙ 

        

  

Σύνδεση με δημοφιλείς εφαρμογές 
(Microsoft PowerPoint, Excel, 
Word), τεχνολογίες διαδικτύου και 
μεταφορά δεδομένων 

ΝΑΙ 

        

  
Πλήρως προσαρμοζόμενο γραφικό 
περιβάλλον εργασίας 

ΝΑΙ 
        

  

Δημιουργία γραφημάτων με 
δυνατότητα εξαγωγής στο 
διαδίκτυο και αλληλεπίδρασης 

ΝΑΙ 

        

  

Δημιουργία αυτοματοποιημένων 
και προσαρμοσμένων αναφορών 
και υποστήριξη XML 

ΝΑΙ 

        

  

CD ή DVD εγκατάστασης, 
εγχειρίδιο χρήσης σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή 

ΝΑΙ 

        

ΣΑΕ-1 

Λογισμικό Οικονομετρικής 
στατιστικής ανάλυσης EVIEWS 
5  Level 3 

  

1 ΣΑΕ ΣΑΜΟΣ 

 MP & 
Associates 
Ltd. 
Formionos 
119-121 
Str. - 
Kaissariani 
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Πλήρη συμβατότητα με το 
εγκατεστημένο στην Υπηρεσία 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου συστήματος 
WINDOWS 2000/XP, EXCEL 

ΝΑΙ 

        

  
Υποστήριξη τουλάχιστον 3 
παράλληλων χρηστών 

ΝΑΙ 
        

  
Ακαδημαικές άδειες Χρησης 
unlimited network use ΝΑΙ 7       

ΚΥΝΕΤΕ-
1 

Αναβάθμιση λογισμικού 
τηλεδιασκέψεων (Conference 
Server version 7.3) της 
εταιρείας Radvision με 
πρόσθετες άδειες και 
χαρακτηριστικά 

 

1 ΚΥΝΕΤΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗ  
 RADVISIO
N 

  
Conference Server Version 
Upgrade to latest version  

ΝΑΙ 
        

  

Conference Server Capacity 
Upgrade from 10 to 15 users 
(88560-00052) 

ΝΑΙ 

        

  Streaming Media (88560-00111) 
ΝΑΙ 

        

  

Conference Server latest version 
15 users & Streaming Media 
Software Subscription providing all 
major releases of product. One 
year contract.  Standard terms and 
conditions apply. (56560-00001) 

ΝΑΙ 

         

ΠΤΔΕ-1 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διεύθυνσης Σπουδών 
& Γραμματειακής Υποστήριξης 
ΑΕΙ "ΓΝΩΜΩΝ - ΕΠΑΦΟΣ" με 2 
Άδειες Χρήσης   1 ΠΤΔΕ ΡΟΔΟΣ 

ΕΠΑΦΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ 

  
Αξιοπιστία λειτουργίας σε κρίσιμα 
δεδομένα  NAI         

  
Ασφάλεια & εμπιστευτικότητα 
δεδομένων  NAI         

  
Ευκολία χρήσης – λειτουργική 
σχεδίαση  NAI         

  
Μεγάλη δυνατότητα 
παραμετροποίησης  NAI         

  Υψηλή ταχύτητα απόκρισης  NAI         

  
Διαβάθμιση χρήσης & υποστήριξη 
πολλαπλών ρόλλων χρηστών  NAI         

  

Απόλυτη συμβατότητα με όλες τις 
τυποποιημένες εφαρμογές 
γραφείου  NAI         
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  Μεγάλο εύρος αναφορών  NAI         

  Επεκτασιμότητα  NAI         

  
Μελλοντική δυνατότητα 
υποστήριξης WEB πρόσβασης NAI         

  

Δυνατότητα ολοκλήρωσης με το 
ACTIVE DIRECTORY του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ για έλεγχο 
πρόσβασης & ταυτοποίηση 
χρηστών  NAI         

  

Δυνατότητα εξαγωγής 
πληροφοριών σε διάφορα κοινά 
πρότυπα (π.χ. ASCII, XML, XLS, 
PDF) NAI         

ΤΜΣ-1 

Λογισμικό ανάλυσης λόγου 
PitchWorksPCPW PitchWorks 
λογισμικό για Windows  

  

2 ΤΜΣ ΡΟΔΟΣ 

Scicon 
R&D, Inc. 
Leaders in 
Speech and 
data 
acquisition 
and 
analysis 

  
Λογισμικό ανάλυσης επιτονισμού 
για Windows 2000/XP 

  
        

ΤΜΣ-2 

Corpus Presenter: Λογισμικό 
για γλωσσική επεξεργασία με 
εγχειρίδιο χρήσης και "A 
corpus of Irish English (Σώμα 
Ιρλανδικής Αγγλικής)" ως 
δείγμα (Publisher: John 
Benjamins Publ. Co, ISBN 
9027226075)   1     

John 
Benjamins 
Publ. Co, 
ISBN 
902722607
5) 

ΤΜΣ-3 
Λογισμικό ανάλυσης λόγου 
ToBI (PROSODY ANALYZER) 

  

1 ΤΜΣ ΡΟΔΟΣ 

Email : 
tobi@ling.o
hio-
state.edu   

ΤΜΣ-4 

PCquirer/PitchWorks/SynthW
orks/SpeechTutor for 
Windows (PCPK4   1 ΤΜΣ ΡΟΔΟΣ 

Scicon 
R&D, Inc. 
Leaders in 
Speech and 
data 
acquisition 
and 
analysis 

ΤΜΣ-5 

The Sounds of the World's 
Languages (Οι φθόγγοι των 
γλωσσών του κόσμου)          UCLA  
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15 DSDD disks, requiring about 35 
meg of disk space when expanded    1 ΤΜΣ ΡΟΔΟΣ   

  Access by: 15 DSDD disks.            

ΤΜΣ-6 

Λογισμικό σημασιολογικής 
ανάλυσης Semantica,  Larson, 
R & Warren, D. (1997), 
Cambridge Mass.: The MIT 
Press ISBN: 0-262-62117-7     1 ΤΜΣ ΡΟΔΟΣ 

 The MIT 
Press ISBN: 
0-262-
62117-7   

ΤΜΣ-7 

Λογισμικό συντακτικής 
ανάλυσης Syntactica, Larson, 
R & Warren, D. (1996). 
Cambridge Mass.: The MIT 
Press ISBN 0-262-62106-1   1 ΤΜΣ ΡΟΔΟΣ 

 The MIT 
Press ISBN 
0-262-
62106-1 

ΤΜΣ-8 

The British National Corpus  
(λογισμικό εύρεσης κι 
ανάλυσης λέξεων και κειμένων 
αγγλικής)   1     

 British 
National 
Corpus 
Oxford 
University 
Computing 
Services 
13 Banbury 
Road 
Oxford OX2 
6NN 

ΤΜΣ-9 
Adobe Acrobat 7.0 
Professional (for Windows)   1 TMΣ   Adobe  

ΤΜΣ-10 

e-Lective Language Learning - 
Λογισμικό για την 
εκμάθηση/διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας    

5 
εφαρμογές  ΤΜΣ ΡΟΔΟΣ   

ΤΜΣ-11 UPSID and PHONEME    1 TMΣ ΡΟΔΟΣ  UCLA 

  

The UCLA Phonological Segment 
Inventory Database of (currently) 
451 languages, with programs to 
manipulate and modify it.            

  
Specify size DOS size disk 
required.            

  Access by: 7 DSHD disks.            

ΤΜΣ-12 

Συμπληρωματικό λογισμικό 
GIS συμβατό με MARINFO για 
χαρτογράφηση γεωλογικών 
δομών σε 3 διαστάσεις GIS 
encom discover 3d    1 ΤΜΣ Ρόδος 

 Encom 
(Australia) 

  Είναι συμβατό με MapInfo NAI         
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Δημιουργεί και επεξεργάζεται 
γεωλογικά δεδομένα NAI         

  Παράγει γεωλογικούς χάρτες NAI         

  
Συνδυάζει γεωλογικές τομές με 
χάρτες NAI         

  
Δημιουργεί, χειρίζεται και αναλύει 
πλεγματοποιημένες επιφάνειες NAI         

  
Αναλύει και απεικονίζει γεωχημικά 
δεδομένα NAI         

  
Επισκευάζει και διαμορφώνει 
εικόνες τύπου raster NAI         

  
Δημιουργεί γραφήματα με 
συγκεκριμένα χωρικά σημεία NAI         

  

Συνδέεται με άλλα γεωλογικά 
λογισμικά, βάσεις δεδομένων και 
αρχεία NAI         

  
Απεικονίζει τα δεδομένα σε 3 
διαστάσεις NAI         

  
Τεχνική υποστήριξη μέσω 
διαδικτύου NAI         

ΤΜΣ-13 
GPS- Solar Bluetooth GPS 
Receiver BT-Q780   1 ΤΜΣ Ρόδος 

 Qstarz 
(Taiwan) 

  
Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα 
NMEA0183 GGA, GSA, GSV, RMC  

NAI 
        

  Υποστηρίζει BaudRate 9600, N, 8.1 
NAI 

        

  
Έχει μέγιστο ρυθμό ανανέωσης 
1Hz 

NAI 
        

  
Δουλεύει στο γεωδαιτικό σύστημα 
WGS84 

NAI 
        

  
Έχει 8 κανάλια και δουλεύουν 
ταυτόχρονα 

NAI 
        

  Έχει τουλάχιστον 95% ακρίβεια 
NAI 

        

  Καταναλώνει λιγότερο από 45mA 
NAI 

        

  
Η διάρκεια της μπαταρίας του είναι 
20 ώρες 

NAI 
        

  Έχει σύστημα Bluetooth 
NAI 

        

  
Δουλεύει σε μέγιστη θερμοκρασία 
70C 

NAI 
        

ΤΜΣ-14 

Σύστημα χαρτογράφησης και 
παρουσίασης αστέρων Skymap 
11   1 ΤΜΣ Ρόδος 

 Skymap 
(USA) 

  
Απεικονίζει τον ουρανό όπως 
φαίνεται από οποιαδήποτε 

NAI 
        



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%   Σελίδα 38 από 46 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υ
Π
Ο
Χ
Ρ
ΕΩ

ΣΗ
 

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
Υ
Τ
Η

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Κ
Α
ΤΑ

ΣΚ
Ε
Υ
Α
ΣΤ

Η
Σ 

τοποθεσία στη γη από το 4000 π.Χ 
μέχρι και το 8000 μ.Χ 

  Λειτουργίες ζούμ, περιστροφής 
NAI 

        

  
Αναπαριστά περισσότερους από 15 
εκατομύρια αστέρες 

NAI 
        

  

Αναπαριστά περισσότερα από 
200.000 αστρικά σώματα 
(γαλαξίες, nebulae) 

NAI 

        

  

Αναπαριστά με ακρίβεια δευτέρου 
τη θέση Ηλίου, Σελήνης και άλλων 
μεγάλων πλανητών 

NAI 

        

  
Αναπαριστά τη θέση αστεροειδών 
και κομητών 

NAI 
        

  

Δουλεύει σε διαφορετικά 
συστηματα συντεταγμένων 
(πλάτος/αξιμούθιο, RA/dec, 
εκλειπτικές και γαλαξιακές 
συντεταγμένες) 

NAI 

        

  
Τυπώνει με υψηλή ανάλυση 
αστρικούς χάρτες 

NAI 
        

  
Συνδέεται με τηλεσκόπιο και 
καταγραφή παρατηρήσεων 

NAI 
        

ΤΜΣ-15 

Σύστημα παρουσιάσης και 
αναπαράστασης αστέρων 
Starry Night Complete Space 
and Astronomy Pack   1 ΤΜΣ Ρόδος 

 Imaginova 
(USA) 

  
Βλέπει τον έναστρο ουρανό απο 
οποιοδήποτε σημείο στη γη 

NAI 
        

  
Ταυτοποιεί πλανήτες, αστέρες σε 
κάθε εποχή 

NAI 
        

  
Περιέχει 1.000.000 αστέρες και 
28.000 γαλαξίες 

NAI 
        

  
Αποθηκεύει και βγάζει έγχρωμες 
εικόνες για επεξεργασία 

NAI 
        

  
Astound your friends with 
thousands of fun space facts 

NAI 
        

  Τυπώνει αστρικούς χάρτες 
NAI 

        

  
Παρέχει τη δυνατότητα 
ενημέρωσης μέσω ίντερνετ 

NAI 
        

ΤΜΣ-16 
Reference Manager, version 
11 για Windows XP Pro   1 ΤΜΣ Ρόδος 

  
Elidoc 
Systems 
and 
Services, 
Ηρακλείου 
168, τηλ. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%   Σελίδα 39 από 46 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υ
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ΣΗ
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Η

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Κ
Α
ΤΑ

ΣΚ
Ε
Υ
Α
ΣΤ

Η
Σ 

210-
2588510 
 

  

Λογισμικό δημιουργίας 
βιβλιογραφικών βάσεων 
δεδομένων NAI         

  
Πλήρης συμβατότητα με windows 
XP Pro NAI         

ΜΣΠΣ-1 

Λογισμικό σχεδίασης – 
μοντελισμού 
Rhino/Flamingo/Penguin/
Bongo – Educational Lab 
Kit 

  

1 ΜΣΠΣ ΣΥΡΟΣ  McNeel 

ΤΝΕΥ-1 

Λογισμικό λογιστικής 
διαχείρισης επιχείρησης στην 
κατηγορία του Enterprise 
Resource Planning    1 ΤΝΕΥ ΧΙΟΣ  Microsoft 

  
Λειτουργία σε περιβάλλον 
Microsoft Windows XP NAI   ΤΝΕΥ     

ΤΝΕΥ-2 

Λογισμικό προσομοίωσης 
αρχιτεκτονικής υπολογιστή  
(Απεικόνιση μερών του 
υπολογιστή μέσω τεχνολογίας 
πολυμέσων, ώστε να ο 
φοιτητής να κατανοεί τη 
λειτουργία και αρχιτεκτονική 
του) 
Τίτλος: “Discovering how 
computers work”   10 ΤΝΕΥ ΧΙΟΣ 

Educational 
Video 

Network 

  
Λειτουργία σε περιβάλλον 
Microsoft Windows XP NAI   ΤΝΕΥ     

ΤΝΕΥ-3 

Λογισμικό Eviews για την 
Οικονομετρική Ανάλυση 
Δεδομένων   10 ΤΝΕΥ ΧΙΟΣ 

 Quantitative 
Micro 
Software 

  Έκδοση 5.0 ΝΑΙ   ΤΝΕΥ     

ΤΝΕΥ-4 

Λογισμικό Stat-Graphic για 
στατιστική ανάλυση 
δεδομένων   1 ΤΝΕΥ ΧΙΟΣ 

 Statpoint 
INC 

  Έκδοση 5.0 ΝΑΙ   ΤΝΕΥ     

ΤΝΕΥ-5 
Λογισμικό TSP για στατιστική 
ανάλυση δεδομένων   1 ΤΝΕΥ ΧΙΟΣ 

TSP 
International 

ΤΜΑΘ-1 
AdobeAcrobat-Pro 7 cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 
Adobe 

ΤΜΑΘ-2 
Cabri Geometry II Plus / Cabri 3D 
Pack 

cd-
rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 

CABRILOG 
SAS 

ΤΜΑΘ-3 
word2tex cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 
Chikrii 
Softlab 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%   Σελίδα 40 από 46 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υ
Π
Ο
Χ
Ρ
ΕΩ

ΣΗ
 

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
Υ
Τ
Η

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Κ
Α
ΤΑ

ΣΚ
Ε
Υ
Α
ΣΤ

Η
Σ 

Gmbh 

ΤΜΑΘ-4 
tex2word cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 

Chikrii 
Softlab 
Gmbh 

ΤΜΑΘ-5 

Magenta Ηλ. Λεξικό Χρυσή έκδοση 
+βιβλίο 

cd-
rom 
+ 

βιβλί
ο 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 

ΜΑΤΖΕΝΤΑ 
Ε.Π.Ε. 

ΤΜΑΘ-6 
CrossOver Office-Pro cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 
CodeWeave
rs Inc. 

ΤΜΑΘ-7 
Γραμματοσειρά Genesis cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 
Cannibal 

ΤΜΑΘ-8 
Γραμματοσειρά Officina Sans ITC 
Hellenic 

cd-
rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 

Cannibal 

ΤΜΑΘ-9 
Γραμματοσειρά Officina Serif ITC 
Hellenic 

cd-
rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 

Cannibal 

ΤΜΑΘ-10 

Γραμματοσειρές για TeX,BA-Math 
(σημαντικό: για non-VTeX 
χρήστες, συγκεκριμένα το πακέτο 
για Linux  

cd-
rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 

MicroPress 
Inc 

ΤΜΑΘ-11 

Γραμματοσειρές για TeX,IF-Math 
(σημαντικό: για non-VTeX 
χρήστες, συγκεκριμένα το πακέτο 
για Linux  

cd-
rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 

MicroPress 
Inc 

ΤΜΑΘ-12 
Γραμματοσειρές Unicode No 1  cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 
ΜΑΤΖΕΝΤΑ 
Ε.Π.Ε. 

ΤΜΑΘ-13 
Γραμματοσειρές Unicode No 2 cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 
ΜΑΤΖΕΝΤΑ 
Ε.Π.Ε. 

ΤΜΑΘ-14 
Γραμματοσειρές Unicode No 3 cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 
ΜΑΤΖΕΝΤΑ 
Ε.Π.Ε. 

ΤΜΑΘ-15 
Γραμματοσειρές Unicode No 5 cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 
ΜΑΤΖΕΝΤΑ 
Ε.Π.Ε. 

ΤΜΑΘ-16 
DeXtop cd-

rom 1 ΤΜΑΘ ΣΑΜΟΣ 

Xi 
Graphics, 
Inc 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%   Σελίδα 41 από 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%   Σελίδα 42 από 46 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(13%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Με ΦΠΑ) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 ΣΥΝΟΛΑ      
 
 

 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%   Σελίδα 43 από 46 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

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

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

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

 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

  

 

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

 

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
.....................................................................................................ευρώ υπερ της Εταιρείας 
.........................................................................Δ/νση..........................................................
..................................................... για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό 
της................................................................... για την προμήθεια 
........................................................ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ...................... Προκήρυξη 
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 διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμιά 
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 10/03/2007. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%   Σελίδα 44 από 46 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

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

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

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

 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

  

 

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

 

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

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

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμιά 
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........................................... (ένα έτος μετά την υπογραφή της 
σύμβασης) 

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%   Σελίδα 45 από 46 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5.000,00 € 
2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 10.000,00 € 

3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2.000,00 € 
4 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.280,00 € 

5 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11.000,00 € 
6 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

5.000,00 € 

7 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.008,00 € 
8 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 27.000,00 € 

9 Κ.Υ.ΝΕ.ΤΕ 15.000,00 € 
 ΣΥΝΟΛΟ 81.288,00 € 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%   Σελίδα 46 από 46 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : ΤΔΕ (Χίος) 
Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών: ΤΝΕΥ (Χίος) 
Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης : ΤΣΑΕ (Σάμος) 
Τμήμα Μαθηματικών : ΤΜΑΘ (Σάμος) 
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων: ΤΜΣΠΣ (Σύρος) 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης : ΠΤΔΕ (Ρόδος) 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού : ΤΕΠΑΕΣ (Ρόδος) 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών : ΤΜΣ (Ρόδος) 
Κέντρο Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών : Κ.Υ.ΝΕ.ΤΕ (Μυτιλήνη)  

 
 


