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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθμ. Πρωτ. : 793/Μ/07                                   

Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2ΟΟ7 
 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια της 
υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου», μέτρο 2.6 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», ενέργεια 2.6.1 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» κατηγορία πράξεων 2.6.1.ζ «Διεύρυνση Προγραμμάτων 
Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, είχε προκηρύξει στα γραφεία 
του (Λόφος Πανεπιστημίου - Κτήριο Διοίκησης - Μυτιλήνη) στις 20 Απριλίου 2007, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. την διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή 
(Απόφαση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 201/26.03.2007, θέμα 15.i)  για την 
πραγματοποίηση της προβλεπόμενης από το Πρόγραμμα Σπουδών, εκπαιδευτικής εκδρομής 
των φοιτητών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος κηρύχθηκε 
άγονος, σύμφωνα με την απόφαση (Συνεδρίαση 202/25.04.2007, θέμα 14iii).  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
προβαίνει σύμφωνα με την απόφαση (Συνεδρίαση 202/25.04.2007, θέμα 15xiv) στην 
επαναπροκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων του.  Ο διαγωνισμός 
θα διεξαχθεί στις 15 Μαΐου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του 
(Κτήριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη).  
  
 
Η προμήθεια αφορά στο Υποέργο «Αυτεπιστασία» του ανωτέρου έργου και θα 
πραγματοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Τμήματος Γεωγραφίας  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, και σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους : 
 
ΕΙΔΟΣ :  Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
συνολικά χαμηλότερη τιμή,  για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των φοιτητών 
του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτή περιγράφεται στα 
επισυναπτόμενα και αποτελούμενα αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Παραρτήματα Ι και ΙΙ, 
προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι  δώδεκα  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.,  και  ο οποίος θα καταβληθεί από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Περίληψη της επαναπροκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία (1) τοπική εφημερίδα στις 
30  Aπριλίου 2007.  
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Το τεύχος της επαναπροκήρυξης θα σταλεί  για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, 
Επιμελητήριο Λέσβου) στις 30 Απριλίου 2007.  
 
To τεύχος της επαναπροκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr) και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ‘Eρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 30 Απριλίου 2007.  
 
Αντίτυπα του τεύχους της επαναπροκήρυξης 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 Αλεξάνδρα Κοντού, τηλ. 22510-
36700, fax : 22510-36709, email: alkon@aegean.gr. 
 
Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι την 10 Μαΐου 2007 
και ώρα 15:00.  
 
 Γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από τα γραφεία του 
Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Μαριτίνα Κοράκη, τηλ. 22510-
36464, Fax: 22510-36409, email: mkor@geo.aegean.gr. 
 
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά με τον 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα : 
 

• Στην Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996, 
• Στις διατάξεις του Ν.2286/95,  
• Στις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996,  

καθώς και στην λοιπή κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. 
 
Η δαπάνη για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής θα καλυφθεί από την 
κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης 64.01 (Έξοδα Ταξιδιών) του υποέργου 2 «Αυτεπιστασία» του 
έργου «Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου», που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς 
Πόρους κατά 25% με φορέα χρηματοδότησης  το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 45/3) και απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του 
κρατικού Προϋπολογισμού (Π.Δ.Ε.) και με τη διαδικασία των έμμεσων πληρωμών, όπως ορίζει 
το άρθρο 11 του Ν 2860/2000. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 
με κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 75541, σύμφωνα με την αριθ. 2279/19.03.2003 Απόφαση 
Ένταξης και την υπ αριθμό 24403/03.11.2006 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού Γραφεία Ταξιδίων, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα και έχουν την 
έδρα τους σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη μέλη που συμμετέχουν 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους δικαιολογητικά συμμετοχής, θα ζητηθούν όμως από τον ανάδοχο. 
  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
Αποκλείεται της συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο ανάδοχος, εις βάρος του οποίου υπάρχει 
τελεσίδικα καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα : 

i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της  κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου     

http://www.aegean.gr
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ii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . 

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

v. Αδίκημα σχετικό  την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας . 
 
Επίσης, όταν : 

i. τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις, 

ii. έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

iii. έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
νομοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του διαγωγή, 

iv. έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε 
με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει ο Ειδικός Λογαριασμός έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

v. έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, 

vi. έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχει επαγγελματική 
εγκατάσταση ή αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα, 

vii. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

viii. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

ix. είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
από την παρούσα επαναπροκήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές ή 
δεν υποβάλει τα απαιτούμενα από την παρούσα επαναπροκήρυξη στοιχεία.  

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι συμμετέχοντες μετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα επαναπροκήρυξη και να φέρουν την 
σφραγίδα και την υπογραφή του συμμετέχοντος σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 
 
Τρόπος υποβολής 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 
σφραγισμένη προσφορά. 
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και στις 14 Μαΐου 
2007, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00 : 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ « ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ» 
Με αρ. Πρωτ. : 793/Μ/07/27.04.2007 
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη 

 
 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το 
ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι 
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε 
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
 
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της επαναπροκήρυξης. 
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
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, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 
μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και  
αξιολόγησης του διαγωνισμού. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.  
 
Φάκελος προσφοράς 
 
Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής 
προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙΙ της 
παρούσας. Στους πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται το κόστος των 
προσφερομένων προϊόντων, 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 τιμή ανά άτομο και 
την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις. 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ 
αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να  λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 
της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του  Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτέλεσμα. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εξήντα (60) ημέρες 
τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
ΤΙΜΕΣ  
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται 
μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα 
να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή 
μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 
 
Α. Αποσφράγιση προσφορών – αποκλεισμός προσφερόντων 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νομίμων 
εκπροσώπων τους. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα επαναπροκήρυξη. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου  με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
 

Διαδικασία Αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
 

α)  Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης: 

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

προδιαγραφές της παρούσας επαναπροκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται 
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 
β)  Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών. 
 
γ)  Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την συνολικά χαμηλότερη τιμή.  

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναμων, η επιλογή είναι δυνατό να 
γίνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού και απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται 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 ανάδοχο.  
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Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος 
της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούται, στη βάση 
του έννομου συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να 
απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει 
μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 
 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 
Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε κατακύρωση του έργου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
 
• Περιγραφή έργου 
• Την τιμή 
• Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της επαναπροκήρυξης. 
• 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 ανάδοχος,  στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει 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 
ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.. 
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό 
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό ανάδοχο.  
Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 394/96. 
 
Υπογραφή Σύμβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του 
αναδόχου που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση. Το γενικό πνεύμα της σύμβασης θα είναι 
αυτό που περιγράφεται στην παρούσα επαναπροκήρυξη. 
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους συμμετέχοντες μαζί με τις προσφορές τους δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην 
ανακοίνωση, εφαρμόζονται μετά από απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, οι 
παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 23 του Π.Δ. 394/96.  
 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του  Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά 
σειρά διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε 
περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για 
την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
 
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). 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Εγγυητικές επιστολές 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 
 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς 
τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι 
νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Εκείνος, που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο 
Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας 
για ποσό ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα  (2.000,00€) ευρώ, ως εγγύηση για την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής 
και συγκεκριμένα μέχρι την 31/10/2007.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
Προϋπολογισμός  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων 
πεντακοσίων (12.500,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από τον κωδικό 64.01 του έργου «Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών  του 
Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου» ΤΔΥ . 
 
Κρατήσεις 
Τον ανάδοχο δεν βαρύνει καμία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που επιβάλλει ο 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  επί της καθαρής (χωρίς 
Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον 
ανάδοχο.  
 
Αποπληρωμή 
 
Η αποπληρωμή του τιμήματος, που θα κατακυρωθεί στον ανάδοχο θα γίνει μετά την 
πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής. Το συμφωνημένο τίμημα καταβάλλεται εξ 
ολοκλήρου σε ευρώ, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο δημόσιο. 

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα επαναπροκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των 
παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της 
σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα 
υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 
 
Έκπτωση αναδόχου 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει το δικαίωμα να 
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν 
εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας επαναπροκήρυξης. 
 
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».  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
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Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την  υποχρέωση να οργανώσει και να πραγματοποιήσει την εκδρομή 
αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα του 
Παραρτήματος Ι, τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ και την Προσφορά του. Η μη 
πραγματοποίηση της εκδρομής πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης πραγματοποίησης της εκδρομής από υπαιτιότητα του μειοδότη, ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούται, με πρόταση του 
Τμήματος Γεωγραφίας να επιβάλλει στον ανάδοχο για τη καθυστέρηση αυτή που θεωρείται 
ως μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής υπηρεσιών, ποινή ίση με το 20% της 
προϋπολογισθείσας αξίας της εκδρομής ή να αφαιρέσει την εντολή πραγματοποίησης της 
εκδρομής από τον ανάδοχο, αναθέτοντας την σε άλλο Γραφείο Ταξιδίων και ακόμα να τον 
αποκλείσει από παρόμοιες υπηρεσίες στο μέλλον, μέχρι τρία (3) χρόνια.  
 
Επίσης σε περίπτωση μη παροχής μέρους των αναγραφομένων υπηρεσιών της προσφοράς 
του αναδόχου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
δύναται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της παροχής των ανωτέρω σε τρίτους με έκδοση 
τιμολογίου στο όνομα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ενώ το δαπανηθέν ποσό  
θα βαρύνει στο σύνολό του τον ανάδοχο, προσαυξημένο κατά 10%. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο ανάδοχος και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα 
προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 
 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, 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. 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Προσωπικό 
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται 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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Επισυνάπτονται οι τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV,  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα 
μέρη της παρούσας επαναπροκήρυξης. 
 

 

Αντιπρύτανις 
 
 

         Χρυσή Βιτσιλάκη 
 Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

 Πανεπιστημίου Αιγαίου 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25% 

10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ– ΚΡΗΤΗ ( 2-7 Ιουνίου 2007) 
 

Ημέρα 1η (Σάββατο 2 Ιουνίου 2007): 
Αναχώρηση μετά το μεσημέρι από το αεροδρόμιο Μυτιλήνης προς Ηράκλειο Κρήτης 
για 2 άτομα συνοδούς Μέλη ΔΕΠ με αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου.    
Επίσης αναχώρηση από το λιμάνι της Μυτιλήνης στις 07.00π.μ. προς το λιμάνι του 
Πειραιά με το πλοίο της εταιρείας HELLENIC SEAWAYS.  
45 Εισιτήρια Οικονομικής Αριθμημένης Θέσης. 
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά στις 15.30. 
Αναχώρηση με Επιβατικό πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά το ίδιο βράδυ με 
προορισμό το λιμάνι του  Ηρακλείου Κρήτης – διανυκτέρευση εντός πλοίου σε 
11 4κλινες καμπίνες και 1 κλίνη σε 4κλινη καμπίνα Β΄ θέσης εσωτερικής.  

Ημέρα 2η (Κυριακή 3 Ιουνίου 2007): Άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης το πρωί και 
παραλαβή από λεωφορείο 50 θέσεων με κλιματισμό. Επίσκεψη συνοδεία 
λεωφορείου στον Ψηλορείτη. Περιήγηση στα Ανώγια και στα γύρω χωριά – 
διάρκεια: 12 ώρες– Επιστροφή και εγκατάσταση σε ξενοδοχείο Γ’ κατηγορίας με 
πρωινό στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. 15 τρίκλινα δωμάτια και 1 
δίκλινο δωμάτιο για συνολικό αριθμό 47 ατόμων  και διανυκτέρευση  

Ημέρα 3η (Δευτέρα 4 Ιουνίου 2007): Πρωινό και Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 
08.00π.μ. Επίσκεψη συνοδεία λεωφορείου στο Ρέθυμνο και στη συνέχεια στον 
Πλακιά – διάρκεια: 12 ώρες ; Επιστροφή και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο στο 
Ηράκλειο  

Ημέρα 4η (Τρίτη 5 Ιουνίου 2007): Πρωινό και Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 
08.00π.μ. Επίσκεψη συνοδεία λεωφορείου στη Σητεία και στο Βάι – διάρκεια: 12 
ώρες; ; Επιστροφή και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο στο Ηράκλειο 

Ημέρα 5η (Τετάρτη  6 Ιουνίου 2007): Πρωινό και Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 
08.00π.μ.  Επίσκεψη συνοδεία λεωφορείου στο Οροπέδιο Λασιθίου και στο Φράγμα 
- διάρκεια: 10 ώρες; Επιστροφή με το λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου και 
αναχώρηση το βράδυ με Επιβατικό Πλοίο προς το λιμάνι του Πειραιά- 
διανυκτέρευση εντός πλοίου σε 11 4κλινες καμπίνες και 1 κλίνη σε 4κλινη 
καμπίνα Β΄ θέσης εσωτερικής. Συνολικός αριθμός ατόμων: 45  
Επίσης 2 αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από το Ηράκλειο Κρήτης το 
απόγευμα της Τετάρτης με άφιξη στη Μυτιλήνη το ίδιο βράδυ. 

  
Ημέρα 6η (Πέμπτη  7 Ιουνίου 2007): Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί. Αναχώρηση 

από τον Πειραιά στις 12.30 με το πλοίο της εταιρείας HELLENIC SEAWAYS. 45 
Εισιτήρια Οικονομικής Αριθμημένης Θέσης. Άφιξη στο λιμάνι της Μυτιλήνης στις 
21.00 το ίδιο βράδυ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
 
Αναλυτικότερα: 
                                                                                       
Α)  Συνολικός αριθμός μετακινουμένων: σαράντα επτά (47) άτομα (Φοιτητές και οι συνοδοί 
Διδάσκοντες και  Επιστημονικό Προσωπικό του Τμήματος μας). 45 ακτοπλοϊκά εισιτήρια και 2 
αεροπορικά  
 
Β) Κατά την αναχώρηση (Σάββατο 2 Ιουνίου 2007) με Επιβατικό Πλοίο από το λιμάνι της 
Μυτιλήνης προς το λιμάνι του Πειραιά 45 εισιτήρια οικονομικής αριθμημένης θέσης με 
το πλοίο της εταιρείας Hellenic Seaways.  
Το ίδιο βράδυ αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά προς το λιμάνι του Ηρακλείου με 
Επιβατικό πλοίο με διάθεση στους μετακινούμενους: α) Έντεκα τετράκλινων καμπίνων (11), 
(β) μιας (1) κλίνης σε  τετράκλινη καμπίνα. Συνολικός αριθμός ατόμων: 45. Διανυκτέρευση εν 
πλω.  
Επίσης 2 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από την Μυτιλήνη στο Ηράκλειο 
Κρήτης (αν δεν εκτελείται  απευθείας δρομολόγιο, με ενδιάμεση στάση στο Αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας) με αναχώρηση το μεσημέρι του Σαββάτου και άφιξη στο 
Ηράκλειο Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου.  
 
Γ) Για τις ημέρες Κυριακή 3 Ιουνίου 2007 έως και Τρίτη 5 Ιουνίου 2007, 3 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Γ’ κατηγορίας με πρωινό στην περιοχή του  Ηρακλείου Κρήτης. 
Δεκαπέντε (15) τρίκλινα δωμάτια και ένα (1) δίκλινο για συνολικό αριθμό 47 ατόμων για τις 
εξής νύχτες: 03- 04 -05/06/2007 
 
Δ) Κατά την επιστροφή (Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007) το βράδυ αναχώρηση με Επιβατικό 
πλοίο από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης προς το λιμάνι του Πειραιά με διάθεση στους  
μετακινούμενους: α) Έντεκα τετράκλινων καμπίνων (11), (β) μιας (1) κλίνης σε  τετράκλινη 
καμπίνα. Συνολικός αριθμός ατόμων: 45. Διανυκτέρευση εν πλω. Άφιξη στο λιμάνι του 
Πειραιά την επόμενη ημέρα το πρωί (07/06/2007). 
Επίσης 2 αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από το Ηράκλειο Κρήτης το απόγευμα 
της Τετάρτης με άφιξη στη Μυτιλήνη το ίδιο βράδυ (αν δεν εκτελείται  απευθείας δρομολόγιο, 
με ενδιάμεση στάση στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας). 
 
 
Ε) Κατά την επιστροφή (Πέμπτη  7 Ιουνίου 2007) των μετακινούμενων από το λιμάνι του 
Πειραιά προς το λιμάνι της Μυτιλήνης να προβλεφθούν 45 εισιτήρια οικονομικής 
αριθμημένης θέσης με το πλοίο της εταιρείας Hellenic Seaways που αναχωρεί από το 
λιμάνι του Πειραιά στις 12.30 και φθάνει στο λιμάνι της Μυτιλήνης στις 21.00 το ίδιο βράδυ. 
 
ΣΤ) Να διατεθεί για τις μετακινήσεις εντός της Κρήτης λεωφορείο 50 θέσεων με κλιματισμό 
και μικρόφωνο για τις ημέρες (03-04-05-06/07/2007) και τις ώρες που αναφέρονται σύμφωνα 
με το πρόγραμμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας επαναπροκήρυξης. 
 
 
Ζ) Να αναφέρετε το είδος, το φορέα και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης (ομαδική 
ασφάλιση) που θα παρέχετε στο ανωτέρω μετακινούμενο προσωπικό του Τμήματός μας.  
 
Η) Σε περίπτωση που α) ο αριθμός των φοιτητών ή και των συνοδών τους μειωθεί, 
β) το πρόγραμμα της εκδρομής συντμηθεί κατά μία ημέρα είτε λόγω μετακίνησης 
της ημερομηνίας απόπλου (προγραμματισμένη αλλαγή δρομολογίου), γ) είτε για 
λόγους ανωτέρας βίας (απαγόρευση απόπλου), παρακαλείσθε να αναφέρετε την 
δαπάνη ανά άτομο και συνολικά (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΦΙΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ  ΗΜΕΡ
ΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
(ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΙΑ) 

45 Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια όπως 
αναφέρεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ 
(σε 4κλινες 
καμπίνες αν το 
ταξίδι περιλαμβάνει 
διανυκτέρευση εν 
πλω) ή αεροπορικά 
εισιτήρια  03/06/2007 το 

πρωί 
06/06/2007 το 
βράδυ 

          

 
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ  

 
Από το Ηράκλειο 
για Μυτιλήνη 

 
2 

Αεροπορικά 
εισιτήρια 
(Όπως αναφέρεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
&ΙΙ) 

02/06/2007 το 
βράδυ 

06/06/2007 το 
βράδυ 

          

47 3κλινα ή 4κλινα 
δωμάτια σε 
ξενοδοχείο με 
πρωινό στο 
Ηράκλειο Κρήτης  
(Όπως αναφέρεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
&ΙΙ) 
 

3/6/2007 6/6/2007 

3 

        

47 Τουριστικό 
Λεωφορείο για 
μετακινήσεις εντός 
Κρήτης 
(Όπως αναφέρεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
& ΙΙ)  

03/06/2007 από 
το πρωί 

06/06/2007 έως 
το βράδυ 

  

4   

    

              Σύνολο 
ανά 
άτομο: 

Συνολικό 
κόστος: 

              € € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

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

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

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

 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

  

 

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

 

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

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

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31/10/2007  

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. 

 
 
 
 

 


