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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΕΡΓO: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ 
ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) & 
ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 2446/M/07
 Μυτιλήνη, 19 Δεκεμβρίου 2007

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι, 
στα πλαίσια της υλοποίησης της ενταγμένης πράξης  «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης 
για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου», με Κωδ. ΟΠΣ 95205 (Μέτρο 4.2:  «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής 
Πρόσβασης» (Αποφάσεις  Ένταξης  των  ενταγμένων  Πράξεων:  152.756/ΚτΠ3959-
Β3/06.08.2004  τροποποίηση  απόφασης  ένταξης  459/ΚτΠ4213-Β/31.8.2007),  η  οποία 
συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.)  κατά 80% και  από Εθνικούς  Πόρους  κατά  20%, στις  24 Ιανουαρίου 
2008,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 11:00 π.μ., θα  διεξάγει   πρόχειρο   διαγωνισμό  για  την 
ανάδειξη  αναδόχου  για  την  εκπόνηση  Επιχειρηματικού  Σχεδίου  Εκμετάλλευσης  –
Αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων των Χρηματοδοτούμενων 
Ο.Τ.Α.  (Δήμοι  Ερμούπολης,  Πάρου,  Νάξου  και  Ροδίων)  της  Περιφέρειας  Νοτίου 
Αιγαίου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από 
οικονομικής  άποψης  προσφορά  (Απόφαση  Επταμελούς  Οργάνου  Ειδικού  Λογαριασμού 
Κονδυλίων  Έρευνας  3/17.12.2007,  Θέμα  12xii)  στα  γραφεία  του  Τμήματος  Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στη Σύρο (Κωνσταντινουπόλεως 2- Ερμούπολη). 

Ο  διαγωνισμός  αφορά  στο  Υποέργο  2 «Εκπόνηση  Επιχειρηματικού  Σχεδίου 
Εκμετάλλευσης  –Αξιοποίησης  των  Μητροπολιτικών  Ευρυζωνικών  Δικτύων  των 
Χρηματοδοτούμενων ΟΤΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  »   του ανωτέρου έργου και 
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους :

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου  εκπόνησης Επιχειρηματικού 
Σχεδίου Εκμετάλλευσης –Αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων 
των Χρηματοδοτούμενων ΟΤΑ (Δήμοι Ερμούπολης, Πάρου, Νάξου και Ροδίων) της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγχρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80%
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 20%
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της  παρούσας,  προϋπολογισμού  δαπάνης  τριάντα  χιλιάδων  ευρώ  (30.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του 13% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται  στο ποσό των τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (3.451,33€).  

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια (1) εφημερίδα, πανελλήνιας κυκλοφορίας 
στις  23 Δεκεμβρίου 2007.  

To  τεύχος  της  προκήρυξης  θα  καταχωρηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου 
(www.aegean.gr),  στις   24  Δεκεμβρίου  2007 καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  του  Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  (www  .  aegean  .  gr  /  rc  . )

To τεύχος της προκήρυξης θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιμελητήριο 
Λέσβου και Σύρου), στις 24 Δεκεμβρίου 2007. 

Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται από τα γραφεία της Γραμματείας του 
Τμήματος  Μηχανικών  Σχεδίασης  Προϊόντων  και  Συστημάτων  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου, 
Κωνσταντινουπόλεως 2, Ερμούπολη Σύρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες από τους 
αρμοδίους υπαλλήλους, τηλ. :  22810-97000 και 22810-97100, Fax : 22810-97109, e-mail: 
mkat  @  aegean  .  gr  .

Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι την 10η Ιανουαρίου 
2008  και ώρα 15:00.  

Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από τα γραφεία της 
Υπηρεσίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  κατά τις εργάσιμες 
ημέρες  και  ώρες  από  τους  αρμοδίους  υπαλλήλους  κ.  κ.  Μιχάλη  Κατσόγιαννο,  τηλ.  : 
22810-97043, Fax: 22810-97009, email:  mkat  @  aegean  .  gr  .  και  Θεολόγο Τσιγάρο,  τηλ.  : 
22410-99042, Fax: 22410-99049, email: tsigaros  @  aegean  .  gr  . 

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα :

• Στην Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄ Αρ. φύλλου 826/10.09.1996, 
καθώς και στην λοιπή κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  την  κατηγορία  επιλέξιμης  δαπάνης  Γ61.98  (Λοιπές  Αμοιβές 
Τρίτων)  του  υποέργου  2  του  Έργου  «Σύμβουλος  Τεχνικής  Υποστήριξης  για  την 
Ανάπτυξη  Μητροπολιτικών  Δικτύων  Οπτικών  Ινών  στην  Περιφέρεια  Νοτίου 
Αιγαίου»,  που  συγχρηματοδοτείται  μέσω  του  προγράμματος  «Κοινωνία  της 
Πληροφορίας»  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (Ε.Τ.Π.Α.) 
κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και  των 
δημοσίων οργανισμών. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους 
- μέλους Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με την 
νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους - μέλους Ε.Ο.Χ.  Επίσης κοινοπραξίες ή συμπράξεις 
παρεχόντων υπηρεσίες, οι οποίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε 
περίπτωση που κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη 
νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγχρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80%
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 20%
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται  επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά :
1. 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  προβλεπόμενα  της   παραγράφου 
¨αποκλεισμός  υποψηφίων  αναδόχων¨  σημεία  α)  έως  δ)  αδικήματα.  Υπόχρεοι  στην 
προσκόμιση  ποινικού  μητρώου  είναι  :  Φυσικά  πρόσωπα,  ομόρρυθμοι  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.

2. 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.

3. 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. 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.

5. 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.

6. Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος 
και  ειδικότερα για τις υπηρεσίες μελετών από τα επαγγελματικά μητρώα είτε από το 
Μητρώο Μελετητών είτε από το Μητρώο Γραφείων Μελετών.   

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ειδική έγκριση ή να είναι μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένος,  για  να  είναι  σε  θέση  να  παράσχει  τις 
ζητούμενες υπηρεσίες. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μπορεί να απαιτήσει να 
αποδείξει ότι διαθέτει την έγκριση αυτή ή είναι μέλος του εν λόγω οργανισμού. 

Αντικατάσταση δικαιολογητικών
Εάν τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία του υποψηφίου 
αναδόχου  χώρα,  είναι  δυνατόν  να  αντικατασταθούν  από  ένορκη  βεβαίωση  του 
ενδιαφερόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 
χώρας προέλευσής του.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας

α) Να  διαθέτουν  την  κατάλληλη  οργάνωση,  δομή  και  μέσα,  ώστε  να  
αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις έργου.

Για την απόδειξη της παραπάνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, ο υποψήφιος ανάδοχος 
οφείλει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του τα 
παρακάτω:

Ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Χαρακτηριστικά του υποψηφίου αναδόχου», στο οποίο θα 
περιγράφεται συνοπτικά η επιχειρηματική οργάνωση, δομή, δραστηριότητα και οι υποδομές 
του υποψηφίου αναδόχου. Στο κεφάλαιο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
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i. Στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (όνομα / επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνο, fax, όνομα 
του αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά).

ii. Περιγραφή  της  επιχειρηματικής  δομής  (νομική  μορφή,  οργανόγραμμα,  εύρος 
δραστηριοτήτων).

iii. Περιγραφή του αντικειμένου και  του χρονικού διαστήματος δραστηριοποίησης  της 
επιχείρησης με ιδιαίτερη αναφορά στο ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης του 
υποψηφίου αναδόχου.

iv. Δήλωση σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος για 
την  εκτέλεση  του  έργου  και  των  εγκαταστάσεών  του  ώστε  να  αποδεικνύεται  η 
δυνατότητα έγκαιρης και άρτιας εκτέλεσης του έργου.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί 
με  την  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  στοιχεία  τεκμηρίωσης  για  κάθε  μέλος  που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Ειδικότερα το ζητούμενο, στο σημείο v, πιστοποιητικό 
ISO θα πρέπει να κατατεθεί για τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

β) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή έργα:

 Ως  συναφή  έργα  νοούνται  έργα  οικονομικοτεχνικών  μελετών  ή  έργα  εκπόνησης 
επιχειρηματικών  σχεδίων  για  δημοσίους  ή  ιδιωτικούς  φορείς  σε  αντικείμενα 
ευρυζωνικότητας και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδιαιτέρως δε σε 
περιπτώσεις έργων σχετιζόμενων με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα οπτικών ινών.

Για την απόδειξη της παραπάνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, ο υποψήφιος ανάδοχος 
οφείλει να καταθέσει  επί ποινή αποκλεισμού υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του τα 
παρακάτω:

Ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Τεκμηρίωση της Εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου», στο 
οποίο θα τεκμηριώνεται η εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου σε συναφή έργα.  Στο κεφάλαιο 
αυτό θα περιλαμβάνονται :

i. Κατάλογο  των κυριότερων έργων,  (αντίστοιχων και  μη με το έργο του παρόντος 
διαγωνισμού),  τα  οποία  εκτέλεσε  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  κατά  τα  τρία  (3) 
προηγούμενα έτη. Εάν ο αποδέκτης (πελάτης), είναι  δημόσιος φορέας ως στοιχείο 
τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια 
αρχή  ή  πρωτόκολλο  παραλαβής.  Εάν  ο  πελάτης  είναι  ιδιώτης,  ως  στοιχείο 
τεκμηρίωσης υποβάλλεται ΥΠΕΥΘΥΝΗ δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου 
αναδόχου.

Ο κατάλογος περιγραφής των έργων θα έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α Πελάτης Σύντομη 
Περιγραφή 
Έργου

Διάρκεια 
Εκτέλεσης 
Έργου (Αρχή 
- Λήξη)

Συμβατική 
αξία έργου 
χωρίς  ΦΠΑ 

Ποσοστό 
συμμετοχής 
στο έργο 

Συνοπτική 
περιγραφή 
συνεισφοράς 
στο έργο

Παρούσα 
Φάση

Στοιχεία 
επικοι-
νωνίας

1

Όπου «παρούσα φάση» : ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη.

Στη  στήλη  «Στοιχεία  επικοινωνίας»,  θα   δίνονται  πλήρη  στοιχεία  επικοινωνίας 
ανώτερου στελέχους του φορέα για λογαριασμό του οποίου εκτελέστηκε το έργο, για 
παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή το κρίνει αναγκαίο. 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί 
με  την  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  στοιχεία  τεκμηρίωσης  για  κάθε  μέλος  που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

ii. Υπεύθυνη δήλωση περί  του  κύκλου εργασιών  ως προς  την  παροχή  υπηρεσιών του 
αντικειμένου της παρούσης κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων του έτους 
του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.

γ) Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και  δεξιότητες για την ανάληψη του 
έργου. 

Για την απόδειξη της παραπάνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, ο υποψήφιος ανάδοχος 
οφείλει να καταθέσει  επί ποινή αποκλεισμού υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του τα 
παρακάτω:

Ειδικό  κεφάλαιο  με  τίτλο  «Επάρκεια  Ομάδας Έργου»,  στο  οποίο  θα  τεκμηριώνεται  η 
επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού που έχει επιλεγεί από τον πάροχο για τη στελέχωση της 
Ομάδας Έργου. Στο κεφάλαιο θα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

i. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων της. 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  υποψηφίων  αναδόχων  που  υποβάλλουν  κοινή 
προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν το παραπάνω στοιχείο τεκμηρίωσης 
για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

ii. Την Ομάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 
για την εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών.   
Συμπληρωμένους   τους  Πίνακες  που  ακολουθούν  στους  οποίους  θα  δίνονται 
αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας 
Έργου

1. Πίνακα των υπαλλήλων του υποψηφίου αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, 

2. Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψηφίου αναδόχου, που συμμετέχουν 
στην Ομάδα Έργου       

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α
Ονοματεπώνυμ

ο Μέλους 
Ομάδας Έργου/

Εταιρεία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης / 

Κοινοπραξίας)

Θέση 
στην 

Ομάδα 
Έργου

Επίπεδο 
εμπειρίας

Αρμοδιότητες 
/ καθήκοντα

Απασχόληση 
στο έργο 

(Ανθρωπομή
νε)

Ποσοστό 
συμμετοχ
ής* (%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ   A  

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (Α+Β
+Γ)  

 όπου:

 Στη στήλη «Ονοματεπώνυμο» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου 
στελέχους της Ομάδας Έργου.

 Στη στήλη «Εταιρία» συμπληρώνεται η εταιρία στην οποία απασχολείται το στέλεχος. 
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 Στη  στήλη  «Θέση  στην  Ομάδα  Έργου»  συμπληρώνεται  ο  ρόλος  του  στελέχους, 
σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου.

 Στη στήλη «Επίπεδο Εμπειρίας» συμπληρώνεται το επίπεδο εμπειρίας του στελέχους 
(Μελετητής  Μηχανικός,  Έμπειρος  Μελετητής  Μηχανικός,  Διευθυντής,  Γραμματειακή 
υποστήριξη), το οποίο ορίζεται ως εξής: 

Μελετητής Μηχανικός : 1-3 έτη σχετικής με το αντικείμενο επαγγελματικής εμπειρίας

Έμπειρος Μελετητής Μηχανικός: 3-6 έτη σχετικής με το αντικείμενο επαγγελματικής 

εμπειρίας

Διευθυντής: πάνω από 6 έτη σχετικής με το αντικείμενο επαγγελματικής εμπειρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μελετητής  Μηχανικός  εννοείται  ο Μηχανικός  Τηλεπικοινωνιών  ή  δικτύων 
(Telecoms  Engineer  /   Network  Engineer) ή  άλλο  άτομο  σχετικής  με  το  αντικείμενο 
επαγγελματικής εμπειρίας.

 Στη στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα» συμπληρώνονται οι βασικές αρμοδιότητες και 
τα βασικά καθήκοντα που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου. 

 Στη στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι ανθρωπομήνες 
(Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την πρόταση του υποψηφίου 
αναδόχου.

 Στη  στήλη  «Ποσοστό  συμμετοχής  (%)»  του  Μέλους  ορίζεται  το  πηλίκο  των 
ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών

iii. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών. Στα βιογραφικά θα πρέπει να 
αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως 
και μεγέθους έργα κατά το πρόσφατο παρελθόν.

iv. Κάθε υποψήφιος ορίζει τον Υπεύθυνο  που θα ηγηθεί της ομάδας έργου. Ο Υπεύθυνος 
θα πρέπει να έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για να καθοδηγήσει και να 
συντονίσει το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου και της ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών 
του  υποψηφίου  αναδόχου  δεν  είναι  μόνιμα  στελέχη  του  που  υποβάλλει  την  προσφορά, 
υποβάλλεται  από  έναν  έκαστο  εξ’  αυτών,  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  υπάρχει  συμφωνία 
συνεργασίας  για  όλη  την  προβλεπόμενη διάρκεια  του παρόντος  έργου και  δέχονται  τους 
όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

Αντικατάσταση  του  Υπευθύνου,  ή  των  μελών  της  ομάδας  έργου  κατά  την  διάρκεια  της 
σύμβασης  μπορεί  να  γίνει  μόνο  μετά  από  έγκριση  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων 
Έρευνας. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης. Ο Υπεύθυνος του έργου 
δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του 
οφείλει  να ενημερώσει  τον  ανακηρυχθέντα πάροχο και  τον  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας, τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά 
τις υπηρεσίες του. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δικαιούται να ζητήσει από τον 
πάροχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την 
βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 
υποψήφιος ανάδοχος  υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί 
από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
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v. Αναφορά του τμήματος του έργου, που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει  σε  εξωτερικούς  συνεργάτες,  καταθέτοντας  συμπληρωμένο  τον 
παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος 
ανάδοχος να αναθέσει σε 
εξωτερικό συνεργάτη

Ονοματεπώνυμο 
εξωτερικού συνεργάτη

Υποβολή Δήλωσης 
Συνεργασίας

Επισημαίνεται  ότι  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  που, όπως προκύπτει  από τα δικαιολογητικά της 
ανωτέρω  παραγράφου του παρόντος άρθρου, δεν πληρούν  τις  ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται 
από τη συνέχεια της διαδικασίας αιτιολογημένα.

 

Λοιπά Δικαιολογητικά

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει,  επίσης,  να  προσκομίσουν  υποχρεωτικά  με  ποινή 
αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι:  

α. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων έλαβε γνώση.

γ. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 

δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

ε. Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  καταδικασθεί  για  αδίκημα  που  αφορά  την 
επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι 
δεν  έχει  διαπράξει  επαγγελματικό  παράπτωμα,  που  μπορεί  να  διαπιστωθεί  με 
οποιοδήποτε μέσο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

στ. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,

ζ.  Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό,

η.  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 
όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για 
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.

Υποχρεώσεις – διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών

(α) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

(β) Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  οποιουδήποτε  από  τα  δικαιολογητικά  της  παρούσας 
προκήρυξης  ή  σε  περίπτωση  που  τα  υποβληθέντα  δεν  ικανοποιούν  τους  όρους  τις 
παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγχρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80%
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 20%
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(γ)    Εφόσον,  από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους,  ζητηθούν έγκαιρα τα 
σχετικά  με  τον  προκηρυσσόμενο  διαγωνισμό  έγγραφα,  αυτά  παραδίδονται  ή 
αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής 
αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος προθεσμίας αυτή, μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις 
(4) ημέρες.

 (δ)  Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα 
του  διαγωνισμού,  αυτές  παρέχονται  το  αργότερο  έξι  (6)  ημέρες,  πρίν  από  την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Αποκλείεται της συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο υποψήφιος 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    

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 .

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  συμμετέχουν  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:

1. Να είναι  δακτυλογραφημένες  και  να  έχουν  συνταχθεί  στην  Ελληνική  γλώσσα,  με 
εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 
τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

2. Να έχουν συνταχθεί  υποχρεωτικά  με  τον  τρόπο,  την  τάξη,  την  αρίθμηση και  τα 
χαρακτηριστικά  που  καθορίζονται  στην  παρούσα  προκήρυξη  και  να  φέρουν  την 
σφραγίδα  και  την  υπογραφή  του  υποψηφίου  αναδόχου  σε  κάθε  σελίδα  της 
προσφοράς τους.

Τρόπος υποβολής
Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  έγγραφη 
σφραγισμένη προσφορά.

Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στη Σύρο,  στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι τις 
23 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγχρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80%
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 20%
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2446/M/07/19.12.2007

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, 84100 ΣΥΡΟΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το 
ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» 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 του Ειδικού Λογαριασμού που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και 
μονογραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας 
και  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού.  Η  προσφορά  απορρίπτεται  όταν  υπάρχουν  σ΄  αυτή 
διορθώσεις  που  την  καθιστούν  ασαφή,  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης  του  διαγωνισμού.  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  διενέργειας  και  αξιολόγησης  εξομοιώνεται  με  αντιπροσφορά  είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

• Σφραγισμένος  φάκελος  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».  Τοποθετούνται  τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς τα πρόσθετα και τα λοιπά δικαιολογητικά.

• Σφραγισμένος  φάκελος  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  στην  οποία 
τοποθετούνται  τα τεχνικά στοιχεία  της  προσφοράς,   όπως  αναφέρονται  πιο  κάτω 
στην  παράγραφο  «Τρόπος  υποβολής  τεχνικής  προσφοράς»  της  παρούσας 
προκήρυξης. Για  ευχερέστερη  αναζήτηση  των  στοιχείων  αυτών,  η  προσφορά  να 
συνοδεύεται  από ευρετήριο,  στο οποίο  θα αναγράφεται  το περιεχόμενο του κάθε 
εγγράφου,  με  την  αντίστοιχη  αρίθμηση   που  φέρει  κατά  τα  ανωτέρω  (π.χ. 
Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου - 1.,  κ.ο.κ.).  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία 
της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον 
κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως 
φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  και  τις  λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υπολοίπους  
υποψηφίους  αναδόχους  θα  έθιγε  τα  έννομα  συμφέροντά  τους,  τότε  ο  
υποψήφιος  οφείλει  να  σημειώνει  επ’  αυτών την  ένδειξη   «πληροφορίες 
εμπιστευτικού  χαρακτήρα».  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  δύναται  να 
λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  υπόλοιποι  υποψήφιοι.  Η 
έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  μόνον  την 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
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• Σφραγισμένος  φάκελος  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  στον  οποίο 
τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Εξωτερικά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονομική 
προσφορά  τοποθετημένες  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  θα  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική, όσο 
και την οικονομική τους προσφορά.

Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης τουλάχιστον τα 
παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο που κατά την κρίση 
του υποψηφίου αναδόχου θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη:

 Μεθοδολογία  Υλοποίησης  Έργου,  στην  οποία  παρουσιάζεται  η  μεθοδολογική 
προσέγγιση του υποψηφίου αναδόχου για την εκπόνηση των εργασιών του έργου.

 Οργάνωση – Διοίκηση Εργου, η οποία περιγράφει το Οργανωτικό σχήμα διοίκησης 
του έργου. 

 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας

 Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ειδικότερα:

1. Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου
H Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 Την αντίληψη του υποψηφίου αναδόχου σχετικά με τις απαιτήσεις του Έργου.

 Την αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος 
σκοπεύει  να  προσεγγίσει  το  έργο  και  τις  διαδικασίες  που  προτείνει  να 
υιοθετηθούν. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 

 στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την 
ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το Έργο στον 
προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο,

 στον τρόπο αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων του Έργου,

 στην  αποφυγή  γενικόλογων  προσεγγίσεων  και  στην  προσπάθεια 
εξειδίκευσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο 
Έργο.

 Πίνακα  ανάλυσης  πακέτων  εργασίας  και  παραδοτέων  ανά  στάδιο  και  ανά 
κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  και  προγραμματισμού  ολοκλήρωσης 
των επιμέρους παραδοτέων/ πακέτων εργασίας.
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Επιπλέον  η  ενότητα  μπορεί  να  περιλαμβάνει  οποιοδήποτε  άλλο  στοιχείο  τεκμηριώνει 
πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις 
που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

2. Οργάνωση – Διοίκηση Έργου 

Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα 
εμπλακούν στο έργο.

 Συμπληρωμένο τον  Πίνακα  που  ακολουθεί,  και  στον  οποίο  θα  δίνονται  αναλυτικά 
στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου και 
εξειδικευμένων συνεργατών / συμβούλων. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να γίνεται 
σαφής η ομάδα στελεχών που θα απασχοληθεί  για την παραγωγή των επί μέρους 
παραδοτέων αντικειμένων ή πακέτων εργασιών του έργου.

Για  το  λόγο  αυτό  θα  ήταν  σκόπιμη  η  παρουσίαση  διακριτών  πινάκων  για  επί  μέρους 
παραδοτέα ή πακέτα εργασιών που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει αναγκαία:

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Εταιρεία :

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα

Στον πίνακα συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 Στη στήλη «Εταιρία» συμπληρώνεται η εταιρία στην οποία απασχολείται το 

στέλεχος. 

 Στη  στήλη  "Στέλεχος"  συμπληρώνεται  το  ονοματεπώνυμο  καθενός 
προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου.

 Στη  στήλη  "Θέση  στην  Ομάδα  "  συμπληρώνεται  ο  ρόλος  του  στελέχους, 
σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας.

 Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει 
κάθε στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων κατ΄ αντιστοιχία 
με την πρόταση προσέγγισης του θέματος.

Οποιοδήποτε  επιπλέον  στοιχείο  τεκμηριώνει  πληρέστερα  την  πρόταση  του  υποψηφίου 
αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά 
και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
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Προσφορές για μέρος των υπηρεσιών δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να καλύψει με σαφήνεια όλες τις 
απαιτήσεις του έργου, όπως αναφέρονται στο Μέρος Β΄Τεχνική περιγραφή.

Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα ή δημοσιεύματα θα περιέχονται το καθένα ξεχωριστά σε 
δικό του αριθμημένο με κωδικό παράρτημα, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο των 
κωδικών  των  παραρτημάτων  και  των  παραπομπών.  Αν  υπάρχει  ασάφεια  ή  αοριστία, 
ερμηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου αναδόχου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται 
να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν την τεχνική περιγραφή του έργου και 
σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή άλλο) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο 
σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των 
αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των τεχνικών περιγραφών που θα υποβληθούν στο 
ηλεκτρονικό  αποθηκευτικό  μέσο  με  εκείνους  της  τεχνικής  προσφοράς,  ισχύουν  τα 
αναγραφόμενα στο έγγραφο αντίτυπο.

Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς
Κάθε  οικονομική  προσφορά  θα  περιλαμβάνει  συμπληρωμένους  τους  πίνακες  οικονομικής 
προσφοράς  οι  οποίοι  θα  συνταχθούν  με  βάση  το  υπόδειγμα  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I  της 
παρούσας. Στους πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται το κόστος της 
προσφερόμενης  υπηρεσίας,  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 κ.λ.π. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζουν την τελική τιμή της 
προσφερόμενης υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις.

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη 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.

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  υποχρεούνται  να παραδώσουν τους συμπληρωμένους  πίνακες  της 
οικονομικής προσφοράς και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή άλλο)  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 στο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο με εκείνους 
της  οικονομικής  προσφοράς,  ισχύουν  τα  αναγραφόμενα  στο  έγγραφο  αντίτυπο  της 
προσφοράς.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά,  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη.

ΤΙΜΕΣ 
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται 
μέχρι  και  δεύτερο  δεκαδικό  ψηφίο.  Στις  τιμές  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι  13%, για 
παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα 
να ζητήσει από τους υποψηφίους αναδόχους στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του 
κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αποσφράγιση προσφορών – αποκλεισμός υποψηφίων αναδόχων
Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  από  την  Επιτροπή  διενέργειας  και 
αξιολόγησης  προσφορών  του διαγωνισμού,  παρουσία  των υποψηφίων αναδόχων  ή  τυχόν 
νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.
Η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστημίου  Αιγαίου   με  οποιοδήποτε  τρόπο  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να 
αποσφραγισθούν.

Διαδικασία αποσφράγισης 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 
1. Αριθμείται,  μονοφράφεται  και  αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  που  περιέχει  τους 

υποφακέλους δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
2. Αριθμούνται  και  μονογράφονται  οι  υποφάκελοι  δικαιολογητικών,  τεχνικής  και 

οικονομικής προσφοράς.
3. Αποσφραγίζεται  ο υποφάκελος δικαιολογητικών, αριθμούνται  και  μονογράφονται  κατά 

φύλλο όλα τα δικαιολογητικά και ελέγχονται.
4. Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος τεχνικής προσφοράς, αριθμούνται και μονογράφονται δε 

από την Επιτροπή όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από τα 
τεχνικά φυλλάδια. 

5. Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται 
στη  συνέχεια  από  την  Επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  που 
συντάσσει  το  σχετικό  πρακτικό  και  το  αποστέλλει  προς  έγκριση  από  τον  Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

6. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά φυλάσσεται από την 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

7. Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την 
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης 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.

8. 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 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας που διενεργεί το διαγωνισμό πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία αποσφράγισης.

9. Όσοι  δικαιούνται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία 
αποσφράγισης  των  προσφορών,  λαμβάνουν  γνώση  των  υποψηφίων  αναδόχων,  που 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (νομιμοποιητικά έγγραφα,)  θα ακολουθήσει  η 
αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα παρακάτω : 

1. Προσφορές  που  απορρίπτονται  για  τυπικούς  λόγους  αποκλείονται  από  περαιτέρω 
αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν 
αποσφραγίζονται.
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2. Ακολουθεί  τεχνική  αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  των  αποδεκτών  προσφορών,  όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια.

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

4. Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  Αντίθετα δεν 
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

5. Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης 
των προσφορών, από την καλύτερη έως τη χειρότερη. 

6. Προσφορές που απορρίπτονται  κατά το στάδιο  αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της 
οικονομικής  αξιολόγησης  και  οι  φάκελοι  των οικονομικών  προσφορών  επιστρέφονται 
σφραγισμένοι.

7. Ακολουθεί οικονομική αξιολόγηση των προσφορών που προκρίθηκαν από το στάδιο της 
τεχνικής αξιολόγησης.

8. Γίνεται κατάταξη των προσφορών, για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς 
με τον τρόπο που καθορίζεται κατωτέρω. 

9. Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή 
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

10. Ο υποψήφιος ανάδοχος 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, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού, 
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.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω:

 Έλεγχος  Κριτηρίων  Ποιοτικής  Επιλογής,  που  βασίζεται  στο  περιεχόμενο  του 
υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,

 Αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,  που  βασίζεται  στο 
περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  για όσες προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών,

 Αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών,  που βασίζεται  στο περιεχόμενο  του 

υποφακέλου  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  για  όσες  προσφορές  δεν  έχουν 

απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης,
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  Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της περισσότερο συμφέρουσας 
Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,70 * (Βi / Βmax) + 0,30 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin Το συνολικό  κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
Κi Το συνολικό  κόστος της Προσφοράς i 
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά 
στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών τα οποία παραδίδει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής

Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής
Αποκλείονται  από  τον  διαγωνισμό  όσοι  δεν  προσκομίσουν  τα  δικαιολογητικά  που 
περιγράφονται  στην  παράγραφο  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής,  πρόσθετα   και  λοιπά 
δικαιολογητικά» του Μέρους Α’ της παρούσας προκήρυξης.

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι,  πέραν της ύπαρξης των 
παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών και η εκπλήρωση των κάτωθι κριτηρίων   :

Α. Κριτήριο  πιστοποίησης  τεχνικής  και  ποιοτικής  ικανότητας  του  υποψηφίου 
αναδόχου : 

θα εξετασθεί η επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου για την εκπόνηση του έργου, με 
βάση τα υποβληθέντα στοιχεία.   

Β.   Κριτήριο πιστοποίησης τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης :

θα εξετασθεί η επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου για την εκπόνηση του έργου, με 
βάση τα υποβληθέντα στοιχεία.   

Βαθμολόγηση Τεχνικών προσφορών  
Η  Βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  κριτηρίων 
τεχνικής αξιολόγησης προσφορών που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

 Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 80 έως 120 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 120 
βαθμούς  για  τις  περιπτώσεις  που  υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές.  Επίσης 
μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε 
απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηριστεί ως τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας  του  κριτηρίου  επί  τη  βαθμολογία  του  και  η  συνολική  βαθμολογία  της  κάθε 
προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
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Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  των  υποψηφίων  αναδόχων,  για  την  επιλογή  του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τις ομάδες κριτηρίων, τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης 
κάθε ομάδας και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας έχουν ως εξής, για κάθε ομάδα : 

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α.1 Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα μελών της ομάδας 
έργου σε σχέση με το παρόν έργο, ικανότητες και γνώσεις 
αυτών ως προς την υλοποίηση του έργου

35%

Α.2 Ομάδα Έργου: Δομή – σύνθεση σε σχέση με τις απαιτήσεις 
του έργου, οργανόγραμμα, οργάνωση και λειτουργία αυτής

35%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 70%

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Β.1 Μεθοδολογική προσέγγιση 25%

Β.2 Γενική υποδομή του υποψηφίου αναδόχου 5%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30%

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α. Κατακύρωση
Σε  περίπτωση  αξιολόγησης  δύο  προσφορών  ως  ισοδύναμων,  η  επιλογή  είναι  δυνατό  να 
γίνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού και απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται  με απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  μετά  από  πρόταση  της  Επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης  των  προσφορών  του  διαγωνισμού  και  ανακοινώνεται  με  έγγραφο  στον 
ανακηρυχθέντα ανάδοχο.

Κανένας από τους υποψηφίους αναδόχους 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’  αυτόν,  να 
απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει 
μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν.

Β. Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης

Στον  υποψήφιο  ανάδοχο,  στον  οποίο  έγινε  κατακύρωση  της  ζητούμενης  υπηρεσίας, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση  που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
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• Περιγραφή της ζητούμενης υπηρεσίας.
• Την τιμή.
• 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  υποψήφιος ανάδοχος, στον  οποίο  κατακυρώθηκε η ζητούμενη υπηρεσία, υποχρεούται  να 
προσέλθει   εντός  δέκα  πέντε  (15)  ημερών   από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  προσκομίζοντας  και  την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  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 δέκα 
πέντε (15) ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε εγκατεστημένο στην Ε.Ε. ανάδοχο ή σε ανάδοχο τρίτης χώρας, 
η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε 
περίπτωση στέλνεται με κάθε πρόσφορο μέσο στον συγκεκριμένο ανάδοχο. 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε  να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται   έκπτωτος   σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  της  κείμενης  νομοθεσίας.  Σε 
περίπτωση που ο  ανάδοχος  κηρυχθεί έκπτωτος, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει  την ανάθεση της ζητούμενης υπηρεσίας 
στον  επόμενο  κατά  σειρά  υποψήφιο  ανάδοχο  με  την  συμφερότερη  προσφορά  ή  την 
επανάληψη του  διαγωνισμού.  Σε  κάθε  περίπτωση,  η  απόφαση  λαμβάνεται  εις  βάρος  του 
έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής 
ζημιάς του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Γ. Υπογραφή Σύμβασης
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και  του 
υποψηφίου  αναδόχου  που  θα  επιλεγεί,  θα  υπογραφεί  σύμβαση.  Το  γενικό  πνεύμα  της 
σύμβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους αναδόχους μαζί με τις προσφορές 
τους  δε  δημιουργεί  καμία  δέσμευση  για  τον  Ειδικό  Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη.

Διοικητικές Προσφυγές
Οι  προσφυγές  ενώπιον  δικαστικών  ή  διοικητικών  αρχών  κατά  αποφάσεων  του  Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διέπονται από το άρθρο 15 του 
Π.Δ.  394/1996  (ΦΕΚ 266/Α/96),  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  35  του  Ν.3377/2005 
(επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό άσκησης ένστασης) και το άρθρο 3 του Ν. 2522/97 
(ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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.

Στην περίπτωση κοινοπραξίας  ή  ένωσης  εταιριών οι  εγγυητικές  επιστολές  πρέπει  να  είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.
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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 ΙΙ της παρούσας 
για ποσό ίσο με το 10% του προ Φ.Π.Α. ποσού της αξίας της κατακυρωθείσας υπηρεσίας, ως 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης,  η οποία θα παραμείνει  σε  ισχύ μέχρι  την 
οριστική  παραλαβή  της  και  θα  λήγει  τουλάχιστον  ένα  (1)  έτος  μετά  την  υπογραφή  της 
σύμβασης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται  στο ποσό  των τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000,00  €),  συμπεριλαμβανομένου του 13% Φ.Π.Α,  ο οποίος  ανέρχεται  στο ποσό των 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (3.451,33€).  

Κρατήσεις
Τον  ανάδοχο δεν βαρύνει  καμία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 8% με βάση την 
παράγραφο 7 του άρθρου 5 του Ν.2187/94 (ΦΕΚ 16Α/8.02.1994) που επιβάλλει ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  επί της καθαρής (πλέον Φ.Π.Α.) 
προϋπολογισθείσας  δαπάνης.  Τραπεζικά  τέλη  ή  άλλες  επιβαρύνσεις,  επιβαρύνουν  τον 
προμηθευτή.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Το  σύνολο  των  αιτούμενων  υπηρεσιών  (Παραδοτέα  Π1,  Π2,  Π3,  Π4,  που  αναφέρονται 

αναλυτικά  στο  κεφάλαιο  Β.6.  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  έργου)  θα  πρέπει  να 

εκτελεστούν το αργότερο σε διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως θα 

αποτυπώνεται στη προσφορά του αναδόχου και στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Η εκτέλεση 

θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου και η βεβαίωση εκτέλεσης θα πραγματοποιείται 

από την αρμόδια Επιτροπή που θα ορισθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παραδίδει στον Τεχνικό Σύμβουλο. κάθε προϊόν που κατά 

την κρίση του ιδίου ή του Τεχνικού Συμβούλου θεωρείται απαραίτητο για  την υλοποίηση 

των  έργων, χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση. Όλα τα παραπάνω προϊόντα πρέπει να 

παραδίδονται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,  στην Ελληνική γλώσσα σε αριθμό ανάλογο 

με τους αποδέκτες  χρηματοδοτούμενους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δεν θα 

υπερβαίνει τα πέντε (5) αντίτυπα.

Απαιτείται  επί  ποινή  αποκλεισμού  από  τον  ανάδοχο  να  παραδώσει  λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα, όπου θα απεικονίζεται ο προβλεπόμενος χρόνος εκτέλεσης κάθε παραδοτέου 

ανά επιμέρους υπηρεσίες. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές 

στο  χρονοδιάγραμμα,  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  ενημερώνει  τον  Ειδικό   Λογαριασμό 
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Κονδυλίων Έρευνας και οι αλλαγές αυτές να του υποβάλλονται ως εισηγήσεις, και ο Ειδικός 

Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας θα τις εγκρίνει ή θα τις απορρίπτει κατά περίπτωση.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  απαρέγκλιτα  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  οι  οποίες 
αναγράφονται  στην  παρούσα  προκήρυξη  (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 :

Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος
Η παράδοση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Μητροπολιτικών 
Ευρυζωνικών  Δικτύων  των  χρηματοδοτούμενων  Ο.Τ.Α.  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου 
χρονικά  οριοθετείται  μέσα σε  εννέα  (9)  μήνες  από  την  υπογραφή της  σύμβασης  με  τον 
ανάδοχο.   Σε  περίπτωση που ο ανάδοχος  αναφέρει  λιγότερο χρόνο παράδοσης,  αυτό θα 
αξιολογηθεί θετικά. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών,  για 
λόγους που οφείλονται στον ανάδοχο, τότε ο ανάδοχος  υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου 
του οποίου καθυστερεί η εκτέλεση  και μέχρι 45% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

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 προκήρυξης.

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.

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.

ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Το  πλήρες  και  αποκλειστικό  περιουσιακό  δικαίωμα  επί  του  έργου  που  ο  ανάδοχος  θα 

παραδώσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε εκτέλεση της σύμβασης, μεταβιβάζονται  επ’ 

αόριστον  στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας για πλήρη και απόλυτη χρήση και 

εκμετάλλευση από αυτόν.

Όλη η εργασία, διαγράμματα, σχέδια, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο 

σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται,  συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο ανάδοχος μόλις 
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ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στον 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 

εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 

της  σύμβασης,  χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  του  Ειδικού  Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.

2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει σήμερα. 

ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Ειδικό 

Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις  του  σχετικά  με  την  εκτέλεση  του  έργου.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να 

παρίσταται εφόσον προσκληθεί σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές 

και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  για τη 

πρόοδο  των  υπηρεσιών  με  έγγραφες  μηνιαίες  αναφορές  προόδου  οργανωμένες  ανά 

Παραδοτέο.

Με το πέρας του έργου ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας του 

σε μέλη  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  που θα 

οριστούν καθώς και να παραδώσει τη παρουσίαση αυτή σε μορφή Microsoft Powerpoint. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  ο  ανάδοχος  δεν  αποκαλύπτει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  του 

δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, 

έγγραφα  και  πληροφορίες  των  οποίων  λαμβάνει  γνώση  σε  σχέση  με  τη  σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να 

τηρήσει  την  ως άνω υποχρέωση.  Σε περίπτωση  αθέτησης από  τον  ανάδοχο  της  ως  άνω 

υποχρέωσής του, ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας δικαιούται  να απαιτήσει  την 

αποκατάσταση  τυχόν  ζημίας  του  και  την  παύση  κοινοποίησης  των  εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή τους στο μέλλον.

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ούτε να συμμετέχει 

σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον  Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας και δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγχρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80%
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 20%

Σελίδα 20 από 31



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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 (10) 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.  Εφόσον τα συνιστώντα την ανωτέρα βία γεγονότα γίνουν δεκτά από τον Ειδικό 
Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας,  θα  επιμηκύνεται  για  αντίστοιχο  χρονικό  διάστημα  η 
εκτέλεση του έργου. 

Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,  την Αρχή Πληρωμής και  την 
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). 

Επισυνάπτονται   :  ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ καθώς και  τα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Ι και  ΙΙ,   τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστα  μέρη  της  παρούσας 
προκήρυξης.

Αντιπρύτανις

         Χρυσή Βιτσιλάκη
Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστημίου Αιγαίου
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β.1. Εισαγωγή - Περιβάλλον του έργου 

Η  εκπόνηση  του  επιχειρηματικού  σχεδίου  εκμετάλλευσης  και  αξιοποίησης  των 

Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων των χρηματοδοτούμενων Ο.Τ.Α. Α’ της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου εντάσσεται στα πλαίσια του έργου «Σύμβουλος  Τεχνικής Υποστήριξης για την 

Ανάπτυξη  Μητροπολιτικών  Δικτύων  Οπτικών  Ινών  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου»  με 

αντικείμενο την εξειδικευμένη Τεχνική Υποστήριξη (Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης) των 

χρηματοδοτούμενων (Ο.Τ.Α.  Α΄) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Τελικών Δικαιούχων της 

Κατηγορίας 1 της πρόσκλησης 93 του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ, για 

την  υλοποίηση  των  έργων  τους  που  αφορούν  την  Ανάπτυξη  Μητροπολιτικών  Δικτύων 

Οπτικών Ινών-MAN.

Το έργο περιλαμβάνει τρία Υποέργα: 

Υποέργο1:  Σύνταξη  Μελέτης  Εφαρμογής  και  Διόδευσης  του  Μητροπολιτικού 

Δικτύου  Οπτικών  Ινών   και  των  Τευχών  Δημοπράτησης,  καθώς  και  

Παρακολούθηση,  Επίβλεψη  και  Έλεγχος  εκτέλεσης  των  Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων των χρηματοδοτούμενων Ο.Τ.Α. Α’ της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου.

Υποέργο 2: Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των 

Μητροπολιτικών  Ευρυζωνικών  Δικτύων  των  χρηματοδοτούμενων  Ο.Τ.Α.  Α’  της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Υποέργο  3:  Παρακολούθηση,  Επίβλεψη  και  Έλεγχος  εκτέλεσης  των 

Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων

Τα προς αξιοποίηση μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών ανήκουν στους χρηματοδοτούμενους 

Ο.Τ.Α.  Α΄  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  και  συγκεκριμένα  στους  Δήμους  Ερμούπολης, 

Ροδίων, Πάρου και Νάξου με την ιδιότητα τους ως Τελικούς Δικαιούχους. Για την έννοια της 

ιδιοκτησίας των δημιουργούμενων υποδομών δικτύων και της αξιοποίησης των θα πρέπει να 

διευκρινιστούν τα εξής: 

1. Η επιλογή του καταλληλότερου σχήματος για την αξιοποίηση των υποδομών δικτύων του 

Τελικού Δικαιούχου θα γίνει από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ), το οποίο 

σε συνεργασία με το Τεχνικό Σύμβουλο και τους Τελικούς Δικαιούχους, αφού λάβει υπόψη 

του το προτεινόμενο επιχειρηματικό σχήμα εκμετάλλευσης – αξιοποίησης από τον Σύμβουλο 
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Τεχνικής  υποστήριξης  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,  μπορεί  να  υιοθετήσει,  με  βασικό 

κριτήριο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των υποδομών, εναλλακτικά: 

α) το προτεινόμενο από τον Σύμβουλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Επιχειρηματικό Σχήμα 

εκμετάλλευσης – αξιοποίησης των εγκαθιστάμενων υποδομών σε επίπεδο Περιφέρειας, στο 

οποίο συμμετέχουν όλοι οι χρηματοδοτούμενοι Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μαζί με 

τους όμορους Δήμους που συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις τους 

β) τη δημιουργία από το Ελληνικό Δημόσιο εταιρίας (ων) του Δημοσίου ή την ανάθεση σε ήδη 

υπάρχουσα  (ες)  εταιρία  (ες)  του  Δημοσίου,  της  εκμετάλλευσης  –  αξιοποίησης  των 

χρηματοδοτούμενων υποδομών σε Περιφερειακό ή ακόμα  και σε Εθνικό Επίπεδο

γ) άλλη προσφερότερη  

Σε κάθε περίπτωση το οποιοδήποτε Επιχειρηματικό Σχήμα επιλεγεί θα έχει ως δραστηριότητα 

την κοστοστρεφή εκμετάλλευση των δικτύων (κανάλια διέλευσης, ζεύγη σκοτεινών ινών και 

μήκη κύματος λ) και τη δωρεάν παροχή τους στο Δημόσιο, με βάση τις κατευθύνσεις που θα 

δοθούν από το ΥΠΟΙΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις της Ε.Ε.  Λόγω του ότι 

δεν επιτρέπεται η δημιουργία κέρδους από τη χρηματοδοτούμενη ανοικτή υποδομή, τα όποια 

έσοδα από  τη διάθεση τμήματος  της υποδομής οπτικών ινών σε τρίτους για  την παροχή 

ευρυζωνικών υπηρεσιών, θα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της συντήρησης και 

λειτουργίας των υποδομών πέραν του 2008 αλλά και τη περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη 

των δικτύων αυτών σε επιπλέον σημεία του Δημοσίου. 

Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Ε.Ε.  με  την  χρηματοδότηση  τέτοιων  έργων  θα  ενισχυθεί 

μελλοντικά και η δυνατότητα προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα τροφοδοτήσει την 

ζήτηση τους μέσω της δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο 

πρόσβασης  όσο  και  περιεχομένου,  βασιζόμενη  στην  διαθεσιμότητα  ανοικτών  υποδομών 

οπτικών  ινών.  Ο  ανταγωνισμός  αυτός  θα  εγγυηθεί  τη  σωστή  συνέχιση,  ανάπτυξη  και 

αναβάθμιση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στην ελληνική περιφέρεια. Ως 

εκ τούτου δεν επιτρέπεται από το οποιοδήποτε Επιχειρηματικό Σχήμα η παροχή οποιασδήποτε 

ευρυζωνικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας προ τρίτους παρά μόνον η κοστοστρεφής διάθεση 

των ανοικτών υποδομών. 

Β.2.  Αντικείμενο  του  Έργου  της  παρούσας  προκήρυξης:  «Εκπόνηση 

Επιχειρηματικού  Σχεδίου  Εκμετάλλευσης  -  Αξιοποίησης   των  Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων των χρηματοδοτούμενων Ο.Τ.Α. Α’ της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου»

Στο Υποέργο 2 περιλαμβάνεται η εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κοινωνία της  Πληροφορίας»  (ΕΥΔΕΠ ΚτΠ) 

ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των εγκαθιστάμενων υποδομών 
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για το σύνολο των χρηματοδοτούμενων ΟΤΑ Α΄ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ήτοι για τους 

Δήμους Ερμούπολης, Ροδίων, Πάρου και Νάξου, που θα εξειδικεύεται ανά Ο.Τ.Α. Α΄ όσον 

αφορά στην υιοθέτηση, χρήση και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο 

θα προτείνει το κατάλληλο σχήμα (Επιχειρηματικό Σχήμα) που πρέπει να δημιουργηθεί για την 

διοίκηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υποδομών που δημιουργούνται στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας και τις συνθήκες βιωσιμότητας των υποδομών. Το 

Επιχειρηματικό  Σχέδιο  θα  λαμβάνει  υπόψη  του  την  δυνατότητα  διάθεσης  μέρους  των 

υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος 

ινών, που θα παράγει έσοδο κοστοστρεφώς και με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας 

και συντήρησης της υποδομής. Θα προτείνεται το κόστος το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα 

δίκτυα της  Περιφέρειας.  Στα περιεχόμενα  του Επιχειρηματικού Σχεδίου  περιλαμβάνεται  ως 

παραδοτέο  η  πρόταση  του  σχεδίου  καταστατικού  σύστασης  και  λειτουργίας  του 

Επιχειρηματικού  Σχήματος  εκμετάλλευσης  και  αξιοποίησης  των  υποδομών  για  κάθε 

χρηματοδοτούμενο Ο.Τ.Α. Α΄ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο οι αντίστοιχοι Ο.Τ.Α. 

Α΄, θα υποβάλλουν για έγκριση στις αρμόδιες διοικητικές αρχές του κράτους.

Β.3.  Διαμόρφωση  της  Επιχειρησιακής  Στρατηγικής  των  Ο.Τ.Α.  της  Περιφέρειας 

Νοτίου  Αιγαίου  για  την  εκμετάλλευση  των  Υποδομών  Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα εξετάσει και θα παρουσιάσει την επιχειρησιακή στρατηγική για την 

εκμετάλλευση των Υποδομών. Το σενάριο αυτό θα αναλύεται διεξοδικά με βάση τα παρακάτω 

περιγραφόμενα κριτήρια, καθώς και ως προς την ευκολία υλοποίησής του, την καταλληλότητα 

υιοθέτησης του, την ευθυγράμμιση με τις πολιτικές αποφάσεις αναπτυξιακής στρατηγικής, τις 

κατευθύνσεις της Ε.Ε., κτλ. 

Τα κριτήρια είναι τα παρακάτω:

• Να λαμβάνει  σοβαρά  υπόψη του  τις  βέλτιστες  διεθνείς  πρακτικές  (best practices)  σε 

αντίστοιχα θέματα. Ειδικότερα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η διεθνής εμπειρία σε θέματα 

στρατηγικής  αξιοποίησης  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  σε  ζητήματα  Μητροπολιτικών 

Δικτύων Οπτικών Ινών και ενδεικτικά, θα πραγματοποιηθεί:

o Επισκόπηση των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο (State of the Art) μέσω αποτύπωσης της 

εμπειρίας από τη λειτουργία δημόσιων υποδομών μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών 

σε  διεθνές  επίπεδο,  ο  τρόπος  οργάνωσης,  διαχείρισης  και  χρηματοδότησης  της 

λειτουργίας  των  υποδομών,  ο  βαθμός  επιτυχίας  τους  και  τα  πλεονεκτήματα  και 

μειονεκτήματα που παρουσιάζει το καθένα με βάση την εμπειρία εφαρμογής τους σε 

πραγματικά δεδομένα. 
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o Ανάλυση και Αξιολόγηση των μοντέλων εισαγωγής, ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών, 

πρόσβασης  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  διοίκησης  Μητροπολιτικών  Δικτύων 

στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

o Εξαγωγή κοινών χαρακτηριστικών και γενικών αρχών και τάσεων που διέπουν τη διεθνή 

εμπειρία. 

o Σχολιασμός  σε  σχέση  με  τις  δυνατότητες  και  τις  προϋποθέσεις  προσαρμογής  των 

δοκιμασμένων διεθνών πρακτικών στο Ελληνικό τηλεπικοινωνιακό status quo.

o Προτάσεις για λοιπές υπηρεσίες που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και προβλήματα 

τηλεπικοινωνιακής  υποδομής  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  εξειδικευμένα  ανά 

χρηματοδοτούμενο Ο.Τ.Α.

• Να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την υφιστάμενη κατάσταση, τις ιδιαιτερότητες και τους 

μελλοντικούς στόχους της Περιφέρειας και των χρηματοδοτούμενων Ο.Τ.Α. Ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί μέσω κατευθυνόμενων συνεντεύξεων 

με το Τεχνικό Σύμβουλο, τους χρηματοδοτούμενους Ο.Τ.Α. και λοιπούς φορείς ώστε να 

αντλήσει τα απαιτούμενα στοιχεία 

• Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει  να δοθεί  στην εφαρμοσιμότητα του μοντέλου αυτού ή 

παραλλαγών του στα Ελληνικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύων εθνικό νομικό πλαίσιο 

και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. 

• Να  διασφαλίζει  την  ευελιξία  στον  στρατηγικό  σχεδιασμό  των  Τηλεπικοινωνιακών 

Υποδομών στην περιφέρεια ώστε να μπορεί να υπάρχει προσαρμογή στις εκάστοτε νέες 

εξελίξεις,  ανεξάρτητα  των  όποιων  αλλαγών  δρομολογηθούν  στο  τηλεπικοινωνιακό 

σύστημα της χώρας.

• Να αποσαφηνίζει τον ρόλο των δικτύων που ήδη λειτουργούν έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η 

υπάρχουσα υποδομή από το σύνολο των Φορέων της Περιφέρειας και να επιτευχθούν 

οικονομίες κλίμακας για την αναβάθμιση της ποιότητας και τη διεύρυνση του φάσματος 

των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον Πολίτη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Να προτείνει σχέδια χρηματοδότησης με τις διάφορες αντίστοιχες εναλλακτικές λύσεις.

• Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προχωρήσει σε διεξοδική ανάλυση των χαρακτηριστικών και 

των  πλεονεκτημάτων  /  μειονεκτημάτων  του  και  θα  παρουσιάζει  την  αντίστοιχη 

τεκμηριωμένη ανάλυση SWOT.

Β.4. Εκτίμηση της ζήτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει σε εκτίμηση της ζήτησης, περιγραφή της 

αγοράς  και  εκτίμηση  του  προσδοκώμενου  μεριδίου  αγοράς.  Προτείνεται  η  διοργάνωση 
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διαβούλευσης και σύνθεση των αποτελεσμάτων σε ένα ενιαίο κείμενο με πιθανούς network 

operators και πιθανούς αναδόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών ώστε να προχωρήσει σε εκτίμηση 

των  πιθανών  μελλοντικών  εσόδων.  Επίσης  θα  εξεταστούν  οι  δυνατότητες  παραχώρησης 

μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο 

και ζεύγος ινών, που θα παράγει έσοδο κοστοστρεφώς και με σκοπό την κάλυψη των εξόδων 

λειτουργίας και συντήρησης της υποδομής. Παράλληλα, θα πρέπει να συλλέξει στοιχεία από 

άλλους αναδόχους και operators σχετικά με μερίδιο αγοράς που κατέχουν, τα μέσα τα  οποία 

ακολουθούν για τη προσέλκυση πελατών, τα στοιχεία κόστους τους, η πολιτική τιμολόγησης 

που ακολουθούν και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κριθούν απαραίτητα για τη δημιουργία μιας 

πληρέστερης εικόνας της συγκεκριμένης αγοράς. 

Β.5. Ανάλυση κόστους και σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Φορέα Λειτουργίας 

Ο υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να προχωρήσει  σε  πλήρη και  αναλυτική  εκτίμηση του 

κόστους  λειτουργίας,  συντήρησης,  αντικατάστασης  και  επέκτασης  των  μητροπολιτικών 

δικτύων οπτικών ινών. Θα συντάξει αναλυτική κατάσταση μελλοντικών ταμειακών ροών σε 

βάθος 5ετίας διατυπώνοντας τρία σενάρια: ένα αισιόδοξο, ένα ρεαλιστικό και ένα απαισιόδοξο 

με στόχο τη κοστοστρεφή εκμετάλλευση των υποδομών. 

O  ανάδοχος  θα  προχωρήσει  στη  σύνταξη  του  επιχειρηματικού  σχεδίου  αξιοποίησης  και 

εκμετάλλευσης των υποδομών λαμβάνοντας υπόψη όλη τη προαναφερθείσα πληροφορία και 

αναλύοντας  διεξοδικά  τις  επιλογές του σε ένα τελικό κείμενο.   Στόχος  είναι  ένα ευέλικτο 

σχήμα  με  υψηλή  ποιότητα  στελεχών  εξειδικευμένα  στο  αντικείμενο  τους.  Τέλος  ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα προχωρήσει στη σύνταξη εξειδικευμένης πρότασης εφαρμογής του 

κατάλληλου μοντέλου για τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να καταδεικνύει :

• Εναλλακτικές προτάσεις για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Φορέα που θα 

προταθεί έτσι ώστε να μπορέσει να αναλάβει με επιτυχία το ρόλο του φορέα Διοίκησης 

και Διαχείρισης του έργου.

• Τις  θεσμικές  αλλαγές  και  παρεμβάσεις,  που  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθούν  για  τη 

λειτουργία και  αξιοποίηση των μητροπολιτικών δικτύων, αλλά και  την δημιουργία του 

κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα προσδιορίζει  την λειτουργία και εξουσιοδότηση 

του Φορέα που θα προταθεί ως φορέα διοίκησης και διαχείρισης του έργου.

• Ιδιαίτερή βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των 

τεσσάρων βασικών πυλώνων οργάνωσης του διαχειριστικού σχήματος: τη διοίκηση, το 

τμήμα πωλήσεων, το οικονομικό τμήμα και το τεχνικό τμήμα συντήρησης  και ανάπτυξης 

δικτύου.
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• Τους  τρόπους  που  θα  εξασφαλίζουν  τη  λειτουργία  και  διοίκηση  του  προτεινόμενου 

σχήματος υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Ενδεικτικά θα πρέπει  να προσδιορίζει  το 

σύστημα ελέγχου του σχήματος,  να περιγράφει  το προφίλ του ατόμου ή της ομάδας 

διαχείρισης που θα εξασφαλίζει αδιάβλητη διοίκηση και με εξειδίκευση στο αντικείμενο.

• Το τρόπο στελέχωσης του νέου σχήματος. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη απορρόφηση 

στελεχών με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στο αντικείμενο τους. Να προσδιορίζει το τρόπο 

επιλογής του προσωπικού και να ορίζει περιορισμούς π.χ. για την πρόσληψη ενός ατόμου 

να απαιτείται να έχει n χρόνια προϋπηρεσίας στο αντικείμενο κ.τ.λ.

Β.6. Παραδοτέα

Οι  αναφερόμενες  στη  προκήρυξη  υπηρεσίες  θα  αποτελέσουν  τμήματα  των  παρακάτω 

παραδοτέων: 

Π.1 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Καταγραφή διεθνούς εμπειρίας σχετικά 

με μοντέλα εκμετάλλευσης υποδομών οπτικών ινών (State of the Art)

Π.2 Εκτίμηση της ζήτησης και ανάλυση της αγοράς  

Π.3 Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου 

Π.4 Σχέδιο Καταστατικού σύστασης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Σχήματος 

εκμετάλλευσης – αξιοποίησης των υποδομών για κάθε χρηματοδοτούμενο ΟΤΑ Α΄. 

Επίσης ο ανάδοχος, υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με το Τεχνικό Σύμβουλο σε όλη τη 

διάρκεια εκπόνησης του έργου και να λαμβάνει υπόψη του τις υποδείξεις που του γίνονται 

Β.7. Χρονοδιάγραμμα Έργου 

Το  προτεινόμενο  αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του  έργου  αποτυπώνεται  στον 

παρακάτω πίνακα:

Μήνες

Δραστηριότητες

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ανάλυση 

Υφιστάμενης 

Κατάστασης

(Π1)

Εκτίμηση ζήτησης - 

Διαβούλευση 
(Π2)

Εκπόνηση 

Επιχειρηματικού 

Σχεδίου

(Π3)
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Μήνες

Δραστηριότητες

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Σχέδιο καταστατικού 

σύστασης και 

λειτουργίας του 

Επιχειρηματικού 

Σχήματος 

εκμετάλλευσης – 

αξιοποίησης των 

υποδομών για κάθε 

χρηματοδοτούμενο 

Ο.Τ.Α .Α’ της 

Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου

(Π4)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγχρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80%
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 20%

Σελίδα 28 από 31



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγχρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80%
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 20%

Σελίδα 29 από 31



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ 
(πλέον 
ΦΠΑ)

ΦΠΑ
(13%)

ΣΥΝΟΛΟ
(πλέον 
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(συμπεριλαμβα
νομένου ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγχρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80%
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 20%

Σελίδα 30 από 31



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

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

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

Τηλ. :……………………………

 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 
εκπόνηση  μελέτης  Επιχειρηματικού  Σχεδίου  Εκμετάλλευσης  –  Αξιοποίησης  των 
Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων των Χρηματοδοτούμενων Ο.Τ.Α. (Δήμοι Ερμούπολης, 
Πάρου, Νάξου και Ροδίων) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

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

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

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

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... (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.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγχρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80%
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 20%

Σελίδα 31 από 31
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