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Μυτιλήνη  13/03/2007  

Αριθ. Πρωτ: 1388 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά για την προµήθεια Επιστηµονικών Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισµού 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
 
 
 
 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 
 
 
 
 
1. Την Υπουργική Απόφαση 58604/Β2/28-07-2006 (ΦΕΚ 243/17-08-2006 τ.ΝΠ∆∆) 

«Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» 
2. Τον Ν.2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 

πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ΄/14.11.2000) 
3. Τον Ν.2362/95 ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π∆496/1974 «Περί του 
τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των 
ΝΠ∆∆», όπως ισχύει. 

4. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 

5. Την Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13.09.2001 
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 41539/Γ ΚΠΣ 285/08.12.2000 συγκρότησης της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
7. Τη Νο 2000 GR 16 1 PO 009/09.04.2001 Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ, µε 

την οποία εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Β.Αιγαίου και καθορίζεται η 
συνδροµή των διαρθρωτικών Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, και ΕΓΠΕΠ. 

8. Τον Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» 
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9. Το Π∆394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου», όπως σήµερα ισχύει 

10. Το Π∆346/1998 (ΦΕΚ 230/12.10.1998 τΑ΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆ 18/2000 «Τροποποίηση του Π∆346/98(Α΄230) 
“προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992” σε 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 
1997». 

11. Τον Ν.1642/1986 περί Φ.Π.Α. 
12. Το Π∆370/1995 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί 

προµηθειών του ∆ηµοσίου στο Κοινοτικό δίκαιο για τη σύναψη συµβάσεων 
δηµόσιων Προµηθειών» και το Π∆105/2000 (ΦΕΚ 100 τΑ΄) µε το οποίο 
τροποποιείται και συµπληρώνεται το Π∆370/1995. 

13. Το Π∆ 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠ∆∆» 
14. Την µε αριθ. 14/13.02.2007 θέµα 5.7 απόγαση του Πρυτανικού Συµβουλίου µε 

την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας 
Λοιπού Εξοπλισµού και Επιστηµονικών Οργάνων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά, προϋπολογισµού δαπάνης 80.132,00 €. 

15. Το Ν.2522/97 περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
συνάψεως συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών 
σύµφωνα µε την Ο∆ 89/665 ΕΟΚ» 

16. Το Ν.3021/2002 «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα 
που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και 
άλλες διατάξεις» 

17. Το Π.∆83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου …….», όπως ισχύει 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 
 
∆ηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια Επιστηµονικών Οργάνων και Λοιπού 
Εξοπλισµού για τα Τµήµατα: Γεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, Περιβάλλοντος, 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 
Υπηρεσιών, Μαθηµατικών, Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασµού, Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών Ρόδου και τις Πανεπιστηµιακές Σχολές Μυτιλήνης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Το έργο έχει ενταχθεί στο Προγράµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2007 µε τίτλο 
‘Εξοπλισµός Πανεπιστηµίου Αιγαίου’ µε κωδικό 2005ΣΕ04600059. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 80.132,00 € (ογδόντα  
χιλιάδων εκατόν τριάντα δυο ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου στο ποσό αυτό, του 
νόµιµου ΦΠΑ. 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη. 
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Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι οι κύριοι Μπακάλης Χρήστος και Χατζηχριστόφας 
Φραντζής. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την 18/04/2007 και ώρα 15:00. 
Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα Προµηθειών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100 
µε οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται 
στην παραπάνω υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του 
προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία 
και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε 
θα λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 
Ο διαγωνισµός θα γίνει την 19/04/2007 και ώρα 10:00 στο γραφείο του Τµήµατος 
Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 
Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό 
αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(14/13.02.2007, θέµα 5.7). 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 
διαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή µπορούν να 
παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 
Η αξιολόγηση - κατακύρωση των προσφορών θα γίνει για κάθε οµάδα ειδών 
χωριστά, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 9 του Μέρους Α΄ της 
παρούσας. Η υπογραφή της/των σύµβασης/εων του εξοπλισµού θα γίνει για κάθε 
µειοδότη χωριστά. 
Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης και Επαρχίας την 13/03/07. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για 
δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την 13/03/07. Τα τεύχη της διακήρυξης θα 
σταλούν για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, ΕΟΜΜΕΧ, Επιµελητήριο 
Λέσβου) στις 13/03/07. Τα τεύχη θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου στις 13/03/07. 
Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη 
διακήρυξη δίνονται από το Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην 
Πανεπιστηµιακή Μονάδα Μυτιλήνης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η 
προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 05/04/07 
και ώρα 15:00. Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι οι κύριοι Μπακάλης Χρήστος και 
Χατζηχριστόφας Φραντζής τηλ. 2251036128,  2251036007 Fax: 2251036127, e-mail: 
c.bakalis@soc.aegean.gr, fhat@env.aegean.gr . 
Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά µε τον 
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' 
αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα 
έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  
Επισυνάπτονται το ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
καθώς και τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι – V, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα 
µέρη της παρούσας διακήρυξης. 
 
 

Χρυσή Βιτσιλάκη                            
 

          Αντιπρύτανις  Οικονοµικού  
          Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια Επιστηµονικών Οργάνων και Λοιπού 
Εξοπλισµού, για τα Τµήµατα: Γεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, Περιβάλλοντος, 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 
Υπηρεσιών, Μαθηµατικών, Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασµού, Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών Ρόδου και τις Πανεπιστηµιακές Σχολές Μυτιλήνης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από το Τµήµα Περιουσίας και 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστηµίου, κτίριο ∆ιοίκησης. Η παραλαβή µπορεί να γίνει 
µε τους εξής τρόπους: 
1. Αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται στο Τµήµα Περιουσίας και 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, απ΄ όπου παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού. 

2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυµεταφοράς (Courier). Ο ενδιαφερόµενος 
επικοινωνεί µέσω fax µε το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο οποίο στέλνει 
έγγραφο όπου αναφέρεται η επωνυµία της Εταιρείας που ζητά την προκήρυξη, η 
διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax της και το ονοµατεπώνυµο κάποιου 
υπεύθυνου ο οποίος θα παραλάβει την Προκήρυξη. Το κόστος αποστολής της 
Προκήρυξης βαρύνει τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την τυχόν µη έγκαιρη και σωστή 
παράδοση των τευχών του διαγωνισµού. 

3. Με το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Με µήνυµα στη διεύθυνση 
c.bakalis@soc.aegean.gr, fhat@env.aegean.gr που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 
της εταιρείας (επωνυµία, δ/νση, τηλ., fax, e-mail) και θα ζητά την ηλεκτρονική 
αποστολή της προκήρυξης. 

4. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη διεύθυνση 
http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm. 

5. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και, 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά 
της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που 

ασχολούνται µε την παραγωγή ή προµήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
συντήρηση Επιστηµονικών Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισµού. 
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(β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1, εδ. δ του παρόντος τεύχους 

 
3.2 Αποκλεισµός προσφερόντων 
∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει 
κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκεινται ή έχει κινηθεί 
κατ’ αυτών η ανάλογη διαδικασία. 

β) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

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

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

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

στ) Όσοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση ή δεν υποβάλουν τα απαιτούµενα από την 
παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά. 

ζ) Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχουν 
επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα. 

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του και 
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά 
προµηθευτή, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
4.1 ∆ικαιολογητικά 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα 
παρακάτω δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί 
εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
α) Οι Έλληνες Πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο 

κατά 2 µήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
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έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

 
β) Οι αλλοδαποί: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο 

κατά 2 µήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου 4.1 του παρόντος 
άρθρου. 

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένος περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή 
προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό τους όρους που 
προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας αυτής. Τα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα, οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αναφέρονται αναλυτικά  στο Π.∆. 
370/95. 

 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β), εκτός του αποσπάσµατος 
ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
  
δ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών  
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προµηθευτών δικαιούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό 
εφόσον ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε 
τρόπο στη διαµόρφωση της προσφερόµενης υπηρεσίας. 
 
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος της υπηρεσίας που αντιστοιχεί στον 
καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
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Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια 
τιµή και τους ίδιους όρους. 
 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του 
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της 
αρµόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας. 
 
Κάθε εταιρεία που συµµετέχει στην Κοινοπραξία ή Ενωση θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β), πλην του 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, καθώς και τις ακόλουθες δηλώσεις: 
1. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών, 

ότι αναλαµβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέµα σχετικό µε το έργο, 
αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

2. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών, 
ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα συστήσουν 
Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε την Ελληνική 
νοµοθεσία. 

3. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών 
και µε την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου. 

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

κατά 2 µήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
4.2 Αντικατάσταση δικαιολογητικών 
Εάν τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία του 
προσφέροντος χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του. 
 
4.3 Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν επίσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. ∆ήλωση του προσφέροντος ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και µε ποινή αποκλεισµού όλους τους όρους της.  

 
Πάντως η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και 
χωρίς αναφορά σ΄ αυτή. Εξάλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται 
βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης 
φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.  
 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης 
(τεχνικών, οικονοµικών κτλ), εκτός από εκείνους που ρητά αποκρούονται ή 
τροποποιούνται µε την προσφορά. Μη αποδοχή, όµως, όρων της διακήρυξης ή 
απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο όταν θα κριθεί η 
προσφορά, ή και λόγο πλήρους απόρριψης αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

2. ∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. του Άρθρου 3 της παρούσας. 

3. ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας 
της επιχείρησης.  

4. ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και 
του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό προµήθεια υπηρεσίες, 
κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

5. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών (εφόσον ο οργανισµός εκδίδει τέτοια) 
6. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 

τελευταίων χρόνων και ειδικότερα οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες 
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες 
(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 
δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας 
Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των 
υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται µε βεβαίωση του παραλήπτη και εάν τούτο δεν είναι 
δυνατό, αρκεί σχετική δήλωση του προµηθευτή. Και στις δύο περιπτώσεις η 
βεβαίωση ή η δήλωση συνοδεύονται από επίσηµο παραστατικό έγγραφο 
πώλησης. 

7. Στοιχεία σχετικά µε την οργανωτική δοµή του υποψηφίου, το προσωπικό ανά 
κατηγορία και την τεχνική του υποδοµή. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην 
περιγραφή µηχανισµών και δοµών όπως πιστοποίηση προσωπικού και 
υπηρεσιών σε θέµατα που εµπλέκονται άµεσα στην υλοποίηση του έργου. 
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Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες 
υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ), 
αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προσφερόµενων προϊόντων και η συµµόρφωσή τους µε τα τεχνικά και ποιοτικά 
standards τα οποία πρέπει να πληρούν. 
Οι κατασκευαστές του προτεινόµενου εξοπλισµού θα πρέπει υποχρεωτικά να 
είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο ISO ή/και µε ισοδύναµου ή 
ανώτερου αυτού, πρότυπο πιστοποίησης  από αναγνωρισµένο ινστιτούτο ή 
οργανισµό. Βεβαίωση της πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι 
προµηθευτές µε την προσφορά τους. 
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τον προσφερόµενο εξοπλισµό, 
µερικά ή ολικά σε δικές τους εγκαταστάσεις / εργοστάσια, θα πρέπει να 
επισυνάψουν στην προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 
του κατασκευαστή, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειµένου να συνεκτιµηθεί το στοιχείο αυτό. 

8. ∆ήλωση ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα. 

9. ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε 
απόφασή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

10. Οπωσδήποτε, πρέπει ν’ αποφευχθεί παραποµπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους 
πωλήσεως του διαγωνιζοµένου. 

11. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα είναι ελλιπείς, 
υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του 
παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο 
περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), 
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 
προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, 
αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους. 

 
 
4.4 Εκπροσώπηση 
Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που 
έχει διορισθεί αντίκλητος απαιτείται η προσκόµιση της συµβολαιογραφικής πράξης 
ορισµού του. 
 
4.5 Συµπλήρωση δικαιολογητικών 
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού δύναται 
να καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ανωτέρω 
δικαιολογητικών της διακήρυξης, πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής όπως αναφέρονται στο εδ. ε΄ παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆. 
394/96 και να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις 
ελλείψεις εντός ευλόγου, κατά την κρίση της επιτροπής, χρόνου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
5.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
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1. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε 
εξαίρεση ορισµένους τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική 
γλώσσα. 

2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την 
υπογραφή του προσφέροντος. 

 
5.2 Τρόπος υποβολής 
Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν µε απόδειξη στο 
Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω 
διεύθυνση, µέχρι και την 18/04/2007 και ώρα 15:00: 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λόφος Πανεπιστηµίου 
Κτίριο ∆ιοίκησης 
81 100 Μυτιλήνη 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) 
αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του 
και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ 
τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος. 
 
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή courier 
που θα απευθύνεται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη και µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές 
υποβληθούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φτάσουν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα. 
 
∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν µεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο 
Πανεπιστήµιο έγκαιρα. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της 
ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
∆ε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνιζόµενος ο οποίος θα 
υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να 
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν 
υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 
 
5.3 Φάκελος προσφοράς 
Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
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σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εξωτερικά, τόσο ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς όσο και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την 
οικονοµική προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο µε τα 
δικαιολογητικά και την εγγύηση συµµετοχής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη 
τόσο την τεχνική όσο και την οικονοµική τους προσφορά. 
 
5.4 ∆ιορθώσεις 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.  
 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 
την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
5.5 Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 
 
Προσφορές µπορούν να υποβληθούν για το σύνολο του έργου ή για τµήµα αυτού που 
αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα είδη.  
 
Οι τεχνικές προσφορές περιλαµβάνουν τα παρακάτω µέρη: 
 
Μέρος Α΄: Στοιχεία εξοπλισµού 
Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης µεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι 
προµηθευτές υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού: 
α.  Συµπληρωµένους τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες 

συµµόρφωσης) που υπάρχουν στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας διακήρυξης 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται σ’ αυτούς.  

β.  Συµπληρωµένους τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης µε 
τους κωδικούς και την περιγραφή κάθε εξαρτήµατος ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΣΜΑ (πίνακες οικονοµικής προσφοράς 
χωρίς τιµές). 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της µόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα 
αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να 
προσφέρουν οι προµηθευτές. 
 
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται µονολεκτικές απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), 
συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, (COMPLIED) κτλ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή 
εκδόσεις του Οίκου ή υποψήφιου επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην 
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 
Προσφορά µε, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς 
απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές και σε 
µαγνητικό µέσο το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της 
τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν 
σε µαγνητικό µέσο µε εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα 
στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
  
Μέρος Β΄: Προσφερόµενη Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει αναλυτικά το χρονικό διάστηµα παροχής εγγύησης 
καλής λειτουργίας και τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρει 
ο υποψήφιος προµηθευτής σε τοπικό επίπεδο (στα νησιά Λέσβου, Σάµου, Χίου, 
Ρόδου), και για όλες τις οµάδες ειδών τις οποίες προσφέρει. Ειδικότερα, πρέπει να 
τεκµηριώνεται η δυνατότητα που έχει ο προσφέρων να παράσχει τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία (προσωπικό, ανταλλακτικά κλπ) σήµερα και για µια 3ετία από την 
προµήθεια. 

 
 
5.6 Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες 
οικονοµικής προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση του υπόδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα 
πρέπει να εµφανίζεται το κόστος όλων των προσφεροµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών, το συνολικό κόστος για κάθε επιµέρους οµάδα ειδών, καθώς και το 
συνολικό κόστος της προσφοράς. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται 
κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η 
προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Οι 
πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του προσφερόµενου 
προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις. 
 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής 
τιµής, υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
αποτέλεσµα. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της 
οικονοµικής προσφοράς και σε µαγνητικό µέσο το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο 
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σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών 
µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονοµικής 
προσφοράς που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο µε εκείνους της οικονοµικής 
προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού και για το χρόνο που θα 
αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του προβλεπόµενου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 
λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο ως άνω. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισµού στους προµηθευτές µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
  
  
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΙΜΕΣ 
 
7.1 Τµηµατική προσφορά - νόµισµα 
Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα 
γίνεται µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο 
οποίος είναι 13%, για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από 
την παρούσα διακήρυξη.  
 
7.2 Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρµογή τιµών – προσφορές σε συνάλλαγµα  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
 
7.3 Μεταβολή τιµών  
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 
προµηθευτές δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 
υποβάλουν νέους πίνακες τιµών. 
 
Σε περίπτωση µείωσης τιµών ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές που θα επιλεγούν 
είναι υποχρεωµένοι να το αναφέρουν στην Επιτροπή κατά την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. Παρόµοιες ανακοινώσεις µετά την υποβολή των προσφορών και πριν 
από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 
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7.4 Τεκµηρίωση τιµών 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων 
τιµών, οι δε υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
8.1 Αποσφράγιση προσφορών – αποκλεισµός προσφερόντων 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν 
νοµίµων εκπροσώπων τους. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η αρµόδια επιτροπή 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. 
 
8.2 ∆ιαδικασία αποσφράγισης 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα 
δικαιολογητικά και όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός 
από τα τεχνικά φυλλάδια. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται, σφραγίζεται και φυλάσσεται από την 
Επιτροπή. 
 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει 
στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
 

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

 
3. Oι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς των αποδεκτών προσφορών θα 

αποσφραγισθούν σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους 
ενδιαφερόµενους µε ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία και θα αναρτηθεί σε 
εµφανές µέρος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αποσφράγισης. 
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4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
9.1 ∆ιαδικασία 
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (νοµιµοποιητικά έγγραφα, 
δικαιολογητικά) θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε την παρακάτω 
διαδικασία:  
 
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω 

αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται 
και δεν αποσφραγίζονται. 

 
2. Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αποδεκτών προσφορών, 

όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
 
3. Οι όροι της διακήρυξης 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 Αξιολόγησης µε ειδικά αιτιολογηµένη κρίση της δύναται κατ΄ 
εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν 
τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση δικαιώµατος εκ µέρους 
υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις. Επίσης στην 
δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο 
προµηθευτή, εάν κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και δεν είναι σε 
θέση να φέρει σε πέρας το έργο. 

 
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 διακήρυξης 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, ανά οµάδα ειδών, 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, ανά οµάδα ειδών, για την τελική επιλογή της 

συµφερότερης προσφοράς.  
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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 προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο 
όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής. 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
9.2 Κατάταξη προσφορών και επιλογή συµφερότερης προσφοράς 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, ανά οµάδα ειδών, κατά φθίνουσα σειρά µε βάση 
τον λόγο Β/Κ. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο 
λόγο Β/Κ, όπου Β η συνολική βαθµολογία της προσφοράς και Κ το συνολικό κόστος 
της προσφοράς για κάθε οµάδα ειδών.  
 
Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως 
ίσες. Σε περίπτωση ισοβαθµίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες 
από µία προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής 
Βαθµολογίας. 
 
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 
διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ανά οµάδα ειδών, ο πρώτος σε κατάταξη 
υποψήφιος. 
 
9.3 Υπολογισµός βαθµού Β (Τεχνική αξιολόγηση) 
 
Ο βαθµός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), δηλαδή 
είναι το άθροισµα των βαθµών των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας ή υποοµάδας 
κριτηρίων αξιολόγησης (βi), επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα 
βi και σi ορίζονται στον Πίνακα της επόµενης παραγράφου 9.4. 
 
Κάθε οµάδα αποτελείται από επί µέρους κριτήρια, τα οποία βαθµολογούνται 
χωριστά, µε εύρος βαθµολογίας 80 έως 120 µονάδες και επιπλέον έχουν επιµέρους 
συντελεστές βαρύτητας. 
 
Όλα τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων βαθµολόγησης βαθµολογούνται αυτόνοµα 
µε βάση τους 100 βαθµούς. 
 
Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 
120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως 
οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών 
έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 
 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου των οµάδων είναι το γινόµενο του 
επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του. Η 
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συνολική βαθµολογία της κάθε οµάδας είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των κριτηρίων πολλαπλασιαζοµένων επί τον επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας.  
 
Η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα της βαθµολογίας του 
συνόλου των οµάδων. 
 
 
9.4 Οµάδες κριτηρίων –Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 
Οι οµάδες κριτηρίων, τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε οµάδας και οι 
αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας έχουν ως εξής:  
 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συµφωνία των προσφεροµένων ειδών µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

60% 

Α.2 Πιστοποίηση ασφάλειας (όπου απαιτείται) 
και ποιότητας των προσφεροµένων ειδών 

5% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 65% 

 
ΟΜΑ∆Α Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

Β.1 Υποδοµή προµηθευτή, εµπειρία στην 
εγκατάσταση και υποστήριξη ανάλογων 
συστηµάτων 

5% 

Β.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) µετά την 
πώληση και τεχνικής βοήθειας εκ µέρους 
του προµηθευτή - εξασφάλιση ύπαρξης 
ανταλλακτικών. 

10% 

Β.3 Ποιότητα και όροι προσφερόµενης 
εγγύησης καλής λειτουργίας -  

15% 

Β.4  Χρόνος παράδοσης 5% 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 35% 
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∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 

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

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

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

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της 
επιτροπής. 

β) Τεχνική Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υπόλοιπων προσφορών κατά 
Οµάδα ειδών. 

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

χωριστά 
 

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

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

ίσες. Σε περίπτωση ισοβαθµίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε 
περισσότερες από µία προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της 
Τεχνικής Βαθµολογίας. 

 
4. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την 

παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως Ανάδοχος ο πρώτος σε κατάταξη 
υποψήφιος. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
10.1 Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή είναι δυνατό 
να γίνεται µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισµού και απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου.  
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφο στον 
ανακηρυχθέντα ανάδοχο ή αναδόχους.  
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Κανένας από τους προµηθευτές δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή 
µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ολόκληρη ή 
µέρος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
1. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
2. Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη 

διαδικασία ή δικαστική ενέργεια 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννοµου συµφέροντός του, κατά 
την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς 
ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το 
διαγωνισµό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 
 
 
 
 
10.2 Υπογραφή Σύµβασης 
Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του/ων προµηθευτή/ών που θα επιλεγεί/ούν, 
θα υπογραφούν συµβάσεις. Το γενικό πνεύµα της κάθε σύµβασης θα είναι αυτό που 
περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους 
δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν 
υπόψη. 
 
Ο/οι ανάδοχος/οι είναι υποχρεωµένος/οι µέσα στην προθεσµία που αναφέρει το 
έγγραφο να προσέλθει/ουν στα γραφεία του Πανεπιστηµίου για την υπογραφή της 
Σύµβασης, προσκοµίζοντας συγχρόνως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης σε 
αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
 
Στην περίπτωση που ο/οι ανακηρυχθείς/έντες ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν µέσα 
στην προθεσµία που ορίσθηκε στην επιστολή-πρόσκληση, εφαρµόζονται µετά από 
απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 23 
του Π.∆. 394/96. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής/ές κηρυχθεί/ουν έκπτωτος/οι, το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον 
επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο µε τη συµφερότερη προσφορά ή την επανάληψη 
του διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του 
έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζει την υλοποίηση του 
έργου όπως προδιαγράφηκε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
11.1 Ενστάσεις 
 Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την 
κατακυρωτική απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη και το άρθρο 15 του Π∆ 394/96, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του Ν3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-8-2005). 
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Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
όργανο του φορέα ως εξής:  
 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό 
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
   
β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας 
της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών:  
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την εποµένη 
εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισµού από το 
αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση 
αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ΄ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
 
γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση: 
Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της καταχώρησης των 
σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία 
που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η 
προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του 
αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. 

  
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 
 
11.2 ∆ιοικητικές Προσφυγές 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97). 
  
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
12.1 Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, 
αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους. 
 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση 
εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι 
υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
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Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
12.2 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. 
που αναλογεί στην οµάδα ειδών για την οποία υποβάλλεται προσφορά. 
Συγκεκριµένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, είναι τέσσερεις χιλιάδες έξι ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά (4.006,60 €), 
για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών του διαγωνισµού. Οι προµηθευτές µπορούν 
να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών ή για µία ή για 
περισσότερες της µιας οµάδες ειδών. Στην περίπτωση που θα κατατεθεί προσφορά 
για µία ή περισσότερες οµάδες ειδών, τότε το ποσό της εγγυητικής επιστολής που θα 
κατατεθεί θα αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού προϋπολογισµού της οµάδας ή των 
οµάδων (αθροιστικά), για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά. Η προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη ανά οµάδα ειδών δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εξήντα (60) τουλάχιστον ηµερών 
µετά τον χρόνο λήξης της οικονοµικής προσφοράς.  
 
Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της εγγυητικής επιστολής. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή 
ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε εργάσιµες (5) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών συµµετεχόντων στο διαγωνισµό 
επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
απόφασης κατακύρωσης. 
 
Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα 
ανωτέρω εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

12.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Εκείνος/οι, που θα ανακηρυχθεί/ουν ανάδοχος/οι, υποχρεούται/ουνται να 
προσκοµίσει/ουν Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, σύµφωνη µε το 
υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας για ποσό διπλάσιο του ποσού 
της εγγύησης συµµετοχής ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία 
θα παραµείνει µέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση που θα επιλεγούν 
περισσότεροι του ενός ανάδοχοι είναι απαραίτητο να προσκοµίσει ο καθένας το 
Γραµµάτιο Παρακαταθήκης ή την Εγγυητική Επιστολή για την καλή εκτέλεση. 
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ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
13.1 Προϋπολογισµός 
O συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 80.132 €. Στο ποσό αυτό 
συµπεριλαµβάνεται ο νόµιµος ΦΠΑ. 

 
13.2 Τίµηµα 
Το τίµηµα, για κάθε προµηθευτή, είναι αυτό που αντιστοιχεί στη συνολική τιµή των 
ειδών που του κατακυρώθηκαν.  
 
13.3 ∆ιακανονισµός 
Η πληρωµή του τιµήµατος του συνόλου των προς προµήθεια ειδών που θα 
κατακυρωθούν στον/στους προµηθευτή/τες, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή 
των ειδών από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής υλικών. Το συµφωνηµένο τίµηµα 
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που 
ισχύουν στο δηµόσιο.  

 
13.4 Κρατήσεις 
Τον/ους ανάδοχο/ους βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου σε 
ποσοστό 4% επί του καθαρού (χωρίς ΦΠΑ) κατακυρωθέντος τιµήµατος. Ο/οι 
ανάδοχος/οι είναι υποχρεωµένος/οι να καταβάλει/ουν τους νόµιµους φόρους, τέλη 
(∆ηµοσίου ή ∆ήµων), δικαιώµατα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε 
επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
  
13.5 Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 
Οι προµηθευτές θα αναλάβουν τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα 
παραδώσουν, ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα 
υποδειχθούν εγγράφως. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τους προµηθευτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 
14.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης 
 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις των Πανεπιστηµιακών Μονάδων 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ως εξής: 
1. Για τα Τµήµατα Γεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας, Περιβάλλοντος και τις Πανεπιστηµιακές Σχολές Μυτιλήνης, τόπος 
παράδοσης είναι η Μυτιλήνη στη Λέσβο 

2. Για το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, τόπος παράδοσης 
είναι η Χίος 

3. Για το Τµήµα Μαθηµατικών, τόπος παράδοσης είναι το Καρλόβασι στη Σάµο  
4. Για τα Τµήµατα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασµού, Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μεσογειακών Σπουδών και 
τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, τόπος παράδοσης είναι η Ρόδος  
στο χώρο ή τους χώρους που θα υποδειχθούν από αυτά τα Τµήµατα και τις 

Σχολές. Εφόσον γίνει µερική κατακύρωση του διαγωνισµού κατά οµάδα ή οµάδες 
ειδών σε περισσότερους του ενός προµηθευτές, η υποχρέωση αυτή ισχύει για τον 
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καθένα χωριστά για τα υλικά του κάθε Τµήµατος ή Σχοής τα οποία κατακυρώθηκαν 
σ΄ αυτόν. 
 
 
 
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου 
που θα υποβάλει ο ανάδοχος στην προσφορά του. 
 
Οι προµηθευτές ειδοποιούν εγγράφως το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, πέντε (5) ηµέρες 
πριν την παράδοση, ότι προτίθενται να παραδώσουν τα υλικά. 
 
14.2 Παραλαβή ειδών 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από κάθε Τµήµα χωριστά, για 
κάθε προµηθευτή, για όλα τα είδη που του έχουν κατακυρωθεί. Την παραλαβή των 
ειδών θα πραγµατοποιήσουν οι υφιστάµενες πάγιες επιτροπές παραλαβής υλικών του 
κάθε Τµήµατος στο οποίο θα παραδοθούν τα είδη. 
 
 
Οι προµηθευτές, µε δική τους ευθύνη, δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, 
ώστε οι επιτροπές παραλαβής να µπορούν να ελέγξουν την πλήρη σύνθεση 
εξοπλισµού που θα παραληφθεί. 
  
Η παράδοση των υλικών θα γίνει από τον/τους προµηθευτή/τές, στον/ους οποίο/ους 
θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός ή µέρος του διαγωνισµού, σύµφωνα µε πίνακα 
παράδοσης των ειδών της κάθε σύµβασης, που επισυνάπτεται σ΄ αυτήν και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της.  
 
Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή, συµπληρώνει 
πίνακα εξοπλισµού, στον οποίο καταγράφεται το πλήθος, το είδος και οι σειριακοί 
αριθµοί (serial numbers) των προϊόντων που παραδίδονται – παραλαµβάνονται, 
εφόσον υπάρχουν. Ο πίνακας εξοπλισµού συµπληρώνεται σε 4 όµοια πρωτότυπα (ένα 
για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για τον προµηθευτή/ες και δύο για το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου) και υπογράφεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής 
µαζί µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών, το οποίο υπογράφεται σε ένα 
πρωτότυπο και του οποίου ο πίνακας εξοπλισµού αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.  
Από τη στιγµή παράδοσης σε σωστή λειτουργία του εξοπλισµού, αρχίζει µια περίοδος 
δοκιµαστικής λειτουργίας δύο (2) µηνών, στο τέλος της οποίας και εφόσον δεν 
υπάρχουν προβλήµατα στον εξοπλισµό, θα γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του. 
 
Σε περίπτωση που παρέλθει η διάρκεια των δύο (2) µηνών και τα είδη εξοπλισµού 
δεν ικανοποιούν πλήρως τις λειτουργικές προδιαγραφές, ορίζεται εκ νέου διάστηµα 
παραλαβής ενός (1) µηνός, µέσα στο οποίο ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε 
όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή αντικαταστήσεις για την εξάλειψη µειονεκτηµάτων, 
σφαλµάτων, ελλείψεων ή αποκλίσεων. 
 
Εάν παρέλθει και το διάστηµα αυτό και οι ελλείψεις ή ελαττώµατα παραµένουν, η 
Υπηρεσία αυτοδίκαια µπορεί κατά την κρίση της και προς εξασφάλιση των 
συµφερόντων της και ικανοποίηση των αναγκών της, να προβεί στα προβλεπόµενα 
από τις κείµενες διατάξεις µέτρα. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να τηρεί/ούν απαρέγκλιτα τους όρους και τις 
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων 
και των παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς του/ς, καθώς και τις 
υποχρεώσεις της/ων σύµβασης/εων που θα υπογραφεί/ούν µετά την κατακύρωση του 
έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά 
παρακάτω. 
 
15.1 Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 
Η παράδοση του εξοπλισµού χρονικά οριοθετείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 
την υπογραφή της σύµβασης µε τον προµηθευτή. Η χρονική περίοδος µπορεί να 
µεταβληθεί χωρίς επιβάρυνση και µε σύµφωνη γνώµη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού για λόγους που 
οφείλονται σε κάποιον ή κάποιους από τους προµηθευτές, τότε ο συγκεκριµένος 
προµηθευτής ή προµηθευτές υποχρεούνται να καταβάλουν ως ποινική ρήτρα για κάθε 
ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού 
του οποίου καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος 
αυτού. 
 
15.2 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, 
χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως 
και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύµβασης. 
 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 4, 5, και 6 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου»Στην περίπτωση της έκπτωσης κατά την παράγραφο 4 
επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο 3.  
 
Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δικαιούται, 
κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας 
το αναλογούν συµβατικό τίµηµα και πάντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 
του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
 
Για την απόρριψη συµβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 33 του Π.∆. 394/1996. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
Ο ανάδοχος / προµηθευτής/ες του έργου και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου θα 
προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 
µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
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Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα 
τα ∆ικαστήρια της Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, 
εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο 
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα 
∆ικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
17.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/ους ανάδοχο/ους του έργου σε οποιονδήποτε 
τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα 
συναφθεί µεταξύ αυτού/ών και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
17.2 Προσωπικό 
Ο/οι ανάδοχος/οι θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος/οι υπεύθυνος/οι για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν/ούς 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται/νται 
µόνος/οι αυτός/οί προς αποκατάστασή της. 
 
17.3 Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/ους 
ανάδοχο/ους, ο/οι οποίος/οι υποχρεούται/νται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει/ουν 
εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια Επιστηµονικών Οργάνων και Λοιπού 
Εξοπλισµού  για τα Τµήµατα: Γεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, Περιβάλλοντος, 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 
Υπηρεσιών, Μαθηµατικών, Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασµού, Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών Ρόδου και τις Πανεπιστηµιακές Σχολές Μυτιλήνης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
2.1 Τεχνικές προδιαγραφές 
Όπως στο Άρθρο 4, Πίνακες Συµµόρφωσης. 
 
2.2 Εγκατάσταση - συναρµολόγηση 
Όλα τα προσφερόµενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και θα εγκατασταθούν και συναρµολογηθούν από τον/ους 
προµηθευτή/ές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
2.3 Κατάρτιση σχετικού προσωπικού  
Το έργο περιλαµβάνει κατάρτιση σχετικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
στο χειρισµό, την υποστήριξη και τον προγραµµατισµό των εφαρµογών των 
συστηµάτων.                                                       
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ  
 
3.1 Βεβαιώσεις 
Πρέπει να προσκοµισθεί βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου 
ότι θα µπορεί να επεµβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβληµάτων που θα 
παρουσιαστούν εντός µιας εβδοµάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον 
χρόνο της εγγύησης µε δαπάνες του, είτε µεταγενέστερα µε δαπάνες του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
 
3.2 Εγγυήσεις 
Οι προµηθευτές θα πρέπει να µπορούν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία των ειδών 
µετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου για περίοδο τουλάχιστον αυτή που αναφέρεται στους πίνακες συµµόρφωσης. 
Αν δεν αναφέρεται ειδικά περίοδος εγγύησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
προσφέρει αρχικό διάστηµα εγγύησης - δωρεάν συντήρησης τουλάχιστον δώδεκα 
(12) µηνών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισµού. Σε περίπτωση 
που κάποιος προµηθευτής προσφέρει µεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί 
θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της. 
 
Όλα τα είδη του διαγωνισµού πρέπει να καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής 
λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 
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1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους κάθε προς προµήθεια είδους 
που θα παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας. 

2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 
3. Για την εφαρµογή των παραπάνω ο προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί 

καθόλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το 
οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά και του οποίου η πληρότητα θα αξιολογηθεί. 

4. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των 
παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης 
καλής λειτουργίας. 

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

6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, prospectus και καταλόγους µε χώρους που έχουν 
εξοπλισθεί από την κάθε εταιρεία µε τα συγκεκριµένα προσφερόµενα είδη. 
Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν δείγµατα εφόσον 
τους ζητηθούν. 

 
Σε περίπτωση που ο/οι προµηθευτής/ές θα χρησιµοποιήσει/ουν για την τεχνική 
υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπρόσωπους 
ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει/ουν να το δηλώσει/ουν, 
καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση 
αυτή. 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
(ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 
 
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πινάκων έγινε για οµοιοµορφία 
στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο 
της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού τους πίνακες συµπληρωµένους και µε πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω 
παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης µιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης 
κατά την κρίση της µπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 
 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των 
τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες 
προδιαγραφών µε τη λέξη ΝΑΙ ή µε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ που υπάρχουν στη 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν υπάρχει η λέξη 
«ΝΑΙ» ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά 
η µη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.  
 
Ειδικότερα, η στήλη (Β) των πινάκων θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους 
υποψήφιους µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε αριθµητικό όριο εφόσον το αντίστοιχο 
χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαµβάνεται απ΄ αυτούς. Σε 
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αντίθετη περίπτωση θα συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που µένει 
κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 
 
Τέλος, στη στήλη (Γ) γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των 
επισυναπτοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που 
τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης (Β). Οι παραποµπές 
στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων προσθηκών που θα 
αναφέρονται στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της 
σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε 
φωτοτυπίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη.  
 
Τα τεχνικά εγχειρίδια και 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. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό 
έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν µαζί µε την προσφορά τους 
συµπληρωµένους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών και σε µαγνητικό µέσο, το 
οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε 
περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των 
πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο µε 
εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει 
την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες στους 
επισυναπτόµενους πίνακες υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να 

προσφερθούν οι συγκεκριµένοι τύποι ή ισοδύναµοι  
 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 1: Εργαστηριακά όργανα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1.1  Φούρνος πυρώσεως    

 Αρ. Μονάδων: 1    
 Χωρητικότητα   ≥  9 lt.   
 Μέγιστη θερµοκρασία 1.100 C NAI   
 Σύστηµα ελέγχου και προγραµµατισµού της 

θερµοκρασίας  
ΝΑΙ   

 ∆ιακόπτη λειτουργίας on-off NAI   
 Ψηφιακές ενδείξεις και ενδεικτική λυχνία 

λειτουργίας 
ΝΑΙ   

 Σύντοµο χρόνο ανόδου θερµοκρασίας ΝΑΙ   
 Τροφοδοσία 220V / 50HZ ,γείωση ΝΑΙ   
 Μονωτικά υλικά χωρίς αµίαντο NAI   
 Εξωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ΝΑΙ   
 Οπή παρατήρησης στην πόρτα ΝΑΙ   
 Σύστηµα γείωσης για προσωπική ασφάλεια ΝΑΙ   
 Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας  ΝΑΙ   
 Εγγύηση καλής λειτουργίας            2 έτη   
1.2 Σύστηµα κόσκινων µε αναδευτήρα    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Σειρά κόσκινων µε αναδευτήρα για 

κοκκοµετρική ανάλυση ιζηµάτων 
NAI 

 
  

1.3 Εργαστηριακός ηλεκτρονικός ζυγός    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Ακρίβεια 1mg NAI 

 
  

1.4 Πεχάµετρο – θερµόµετρο    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Πεχάµετρο    
 Φορητό NAI   
 Εύρος µέτρησης 0,00 - 14,00 NAI   
 Ακρίβεια, ±0,01 NAI   
 ∆υνατότητα βαθµονόµησης σε pH 4, 7 & 10 NAI   
 ∆υνατότητα αλλαγής ηλεκτροδίου NAI   
 Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας NAI   
 Λειτουργία µε 4 αλκαλικές µπαταρίες για 70 

ώρες συνεχούς λειτουργίας 
NAI 

 
  

 Ισοδύναµο µε LaMotte, Μοντέλο : pH5) NAI   
 ∆υο χρόνια εγγύηση NAI   
 Θερµόµετρο – υγρόµετρο – ανεµόµετρο    
 Φορητό (τσέπης) NAI   
 Μέγιστη και ελάχιστη ταχύτητα αέρα NAI   
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 Θερµοκρασία αέρα, νερού και χιονιού  NAI   
 Παγετός NAI   
 Σχετική υγρασία NAI   
 Σηµείο δρόσου (Dewpoint) NAI   
 ∆είκτης θερµικής καταπόνησης  NAI   
 Βαροµετρική πίεση  NAI   
 Υψόµετρο NAI   
 Γραφήµατα και επανάκληση µετρήσεων  NAI   
 Οθόνη backlit NAI   
 Ηµεροµηνία και ώρα NAI   
 ∆υνατότητα επιλογής εµφάνισης στην οθόνη 

κάποιας από τις µετρήσεις 
NAI   

 Αυτόµατη αποθήκευση δεδοµένων 
(µετρήσεων) 

NAI   

 Χειροκίνητη αποθήκευση µε πάτηµα κουµπιού  NAI   
 ∆ιαγραµµατική απεικόνίση ως και 480 

µετρήσεις  
NAI   

 Αντικατάσταση κινητήρα χωρίς εργαλεία NAI   
 Εξωτερικοί αισθητήρες υγρασίας, 

θερµοκρασίας και πίεσης για ακριβείς και 
γρήγορες καταγραφές  

NAI   

 Ρύθµιση υγρασιόµετρου στο πεδίο µε ειδικό 
εξοπλισµό  

NAI   

 Μπαταρίες (Battery power) NAI   
 Αδιάβροχο και αβύθιστο NAI   
 Με σκληρό κάλυµµα  Προαιρετικά   
 Σύνδεση µε κοµπιούτερ  Προαιρετικά   

 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 2:Νεροχύτες – Απαγωγός εστία εργαστηρίων. 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
2.1 Νεροχύτης-Ντουλάπι    

 Αρ. Μονάδων: 2    
 Εξωτερικές διαστάσεις 150Χ60Χ90 cm ΝΑΙ   
 Επιφάνεια εργασίας από υλικό corian πάχους ≥ 

13 mm 
ΝΑΙ   

 ∆ύο λεκάνες  40Χ40 cm ΝΑΙ   
 ∆ύο κρουνοί παροχής ζεστού/ κρύου νερού ΝΑΙ   
 Μεταλλικός σκελετός ΝΑΙ   
 Υπερυψωµένη, της επιφανείας εργασίας, πλάτη 

ύψους 30 cm, στο πίσω µέρος του νεροχύτη   
ΝΑΙ   

 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει 
ένα ερµάριο µε τρία πορτόφυλλα  

ΝΑΙ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
2.2 Μοτέρ και φίλτρο απαγωγού εστίας    

 Αρ. Μονάδων: 1    
 Κινητήρας µονοφασικός ¾  µε βάση ΝΑΙ   
 Φτερωτή από υλικό ανθεκτικό σε ατµούς οξέων ΝΑΙ   
 Φίλτρο για ατµούς NH3 , HCl, NO, NO2 ΝΑΙ   
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 Εύκαµπτος αεραγωγός αντοχής στους ανωτέρω 
ατµούς µήκους  6 m και ανάλογοι δακτύλιοι 
σύνδεσης ( εξόδου εστίας- φίλτρου- µοτέρ ) 

ΝΑΙ   

 Τοποθέτηση στο χώρο των εργαστηρίων ΝΑΙ   
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 3: Φορητά όργανα µέτρησης παραµέτρων χλωρίδας. 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
3.1 Φορητός µετρητής χλωροφύλλης    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Μέτρηση απορρόφησης του φωτός σε δύο µήκη 

κύµατος  
ΝΑΙ   

 Ακρίβεια µέτρησης +/- 1CCl unit NAI   
 Χρόνος µέτρησης 2-3 sec ΝΑΙ   
 Πηγή φωτός δύο LEDS ΝΑΙ   
 ∆ύο ανιχνευτές πυριτίου  ΝΑΙ   
 Θερµοκρασία λειτουργίας 0-50ο C-αντιστάθµιση 

θερµοκρασίας 
ΝΑΙ   

 Πόρτα RS-232 για σύνδεση µε υπολογιστή, 
καλώδιο σύνδεσης και software 

ΝΑΙ   

 Επιφάνεια δειγµατοληψίας  1 cm, να µη 
καταστρέφεται το φύλλο. 

ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα αποθήκευσης των µετρήσεων – 
µνήµη καταγραφής περίπου 4000 µετρήσεων 

ΝΑΙ   

  Μικρό µέγεθος, λειτουργία µε µπαταρία 9V, 
εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή 2 έτη   
3.2 Φορητό πορόµετρο φύλλων (µέτρησης 

στοµατικής αγωγιµότητας των φυτών) 
   

 Αρ. Μονάδων: 1    
 Οθόνη υγρών κρυστάλλων και πληκτρολόγιο                  ΝΑΙ   
 Αισθητήρα θερµοκρασίας και υγρασίας για την 

µέτρηση φύλλων διαφόρων µεγεθών 
ΝΑΙ   

 Αισθητήρα µέτρησης της PAR ακτινοβολίας 0 
έως 2500 µmol m-2 s-1  

   

 ∆εν καταστρέφεται το φύλλο  ΝΑΙ   
 Αποθήκευση περίπου 1500 µετρήσεων ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή, καλώδιο 

και software 
NAI   

 Αντιστάθµιση βαρυµετρικής πίεσης  ΝΑΙ   
 Επαναφορτιζόµενη µπαταρία και φορτηστή ΝΑΙ   
 Εύρος µέτρησης της αγωγιµότητας από 5.0 έως 

1200 mmol m-2 s-1 και ανάλυση 0.1 έως 10, 
επίσης εύρος αγωγιµότητας από 0.25 έως 30.0 
mm s-1 και ανάλυση 0.01 έως 0.1 

ΝΑΙ   

 Εύρος µέτρησης της αντίστασης 0.2-40 s cm-1 
µε ανάλυση 0.01 έως 0.1 

NAI   

 Εύρος µέτρησης θερµοκρασίας –5ο µε +55ο  ΝΑΙ   
 Μέτρηση σχετικής υγρασίας 0-100% ΝΑΙ   
 Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας ΝΑΙ   
 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη   
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ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 4: Ζωϊκά προπλάσµατα. 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
4.1 Πρόπλασµα δέρµατος    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Μεγέθυνση περίπου 70 φορές ΝΑΙ   
 Προτεινόµενες διαστάσεις ύψους  20-30 cm   
 Πλάτους 45-50 cm   
 Βάθους 12-15 cm   
4.2 Πρόπλασµα ψαριού    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Με βάση και αποσπόµενα τµήµατα ΝΑΙ   

 Προτεινόµενες διαστάσεις ύψους  35-40 cm   

 Πλάτους  50-55 cm   
 Βάθους 12-15 cm   
4.3 Πρόπλασµα βατράχου    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Με βάση και αποσπόµενα τµήµατα ΝΑΙ   

 Προτεινόµενες διαστάσεις ύψους 35-40 cm   

 Πλάτους 60-65 cm   
 Βάθους 12-15 cm   

 
 

 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 5: Μικροσκόπιο 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
5.1 Πολωτικό µικροσκόπιο διερχόµενου-

ανακλώµενου φωτός 
   

 Αρ. Μονάδων: 1    
 Εξοπλισµός για προσπίπτοντα φωτισµό 

(κωνοσκοπική εικόνα)  

ΝΑΙ   

 Ενσωµατωµένο φωτιστικό µε λυχνία Halogen  ΝΑΙ   

 Περιστρεφόµενη κυκλική τράπεζα µε 
διαβαθµίσεις 

ΝΑΙ   

 4θέσιο φορέα αντικειµενικών φακών ΝΑΙ   
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 Ενδιάµεσο φορέα για φακό Bertrand και 
αναλυτή περιστρεφόµενο κατά 360ο µε 
διαβάθµιση 0.1ο  

ΝΑΙ   

 Προσοφθάλµιοι 10Χ / 22 ξεχωριστά 
ρυθµιζόµενοι µε σταυρόνηµα και µικροµετρική 
κλίµακα  

ΝΑΙ   

 Εστίαση µε αδρό και µικροµετρικό κοχλία 
(ακρίβεια <2 µικρά ) 

ΝΑΙ   

 Πυκνωτή Ν.Α 0.90 µε πολωτή και 
αντικειµενικοί επίπεδοι 
διορθωµένοι στο άπειρο  

ΝΑΙ   

 Σειρά CFI-P Achromate: 10Χ- 20Χ &40Χ ( για 
φωτισµό) 

ΝΑΙ   

 Θάλαµος φωτιστικής λυχνίας ΝΑΙ    
 Αντικειµενικοί επίπεδοι φακοί 10Χ- 20Χ-50Χ ΝΑΙ   
 Τριοπτική κεφαλή 3πλής επιλογής  ΝΑΙ   
 Αντισταθµιστής senarmont NAI   
 Σφήνα χαλαζία            ΝΑΙ   
 Έγχρωµη ψηφιακή κάµερα εφοδιασµένη µε 

αντάπτορες για σύνδεση µε το µικροσκόπιο  
ΝΑΙ   

 Μηχανική σταυροτράπεζα προσαρµογής στο 
σύστηµα µικροσκοπικής παρατήρησης  

ΝΑΙ   

 Υπολογιστικό σύστηµα διευκόλυνσης 
καταγραφής διεγµάτων 

ΝΑΙ   

 Οθόνη 17΄΄ LCD ΝΑΙ   
 Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας ΝΑΙ   
 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   

 
                                        
 
 

 
ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 6: Εκπαιδευτικά DVD 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
6.1 History though Art 20th Century by Fogware 

Publishing 
   

 Αρ. Μονάδων: 1    
6.2 –History Channel: The Ellis Island Experience 

by SouthPeak Interactve 

   

  Aρ. Μονάδων: 1    

6.3 –History Channel: The Ellis Island Experience 
by SouthPeak Interactive by 
SouthPeak Interactive  

   

  Αρ. Μονάδων: 1    
6.4 –Survivors: Testimonies of the Holocaust, by 

Simon & Schuster Interactive 
   

  Αρ. Μονάδων: 1    
6.5 –Greek Mythology (Jewel Case ) by Fogware 

Publishing  
   

  Αρ. Μονάδων: 1    
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ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 7 : ∆ορυφορική Κεραία 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
7.1 ∆ορυφορική κεραία και LNB    

 Αρ. Μονάδων: 1    
 ∆ιάµετρος κεραίας ≥ 1 m   

 ∆ύο συσκευές LNB κατάλληλες για 
ταυτόχρονη λήψη 
σήµατος από τους 
δορυφόρους HotBird (13ο 
ανατολικά ) και Astra 1KR 
(19ο ανατολικά) 

ΝΑΙ   

 Καλώδιο εξόδου κεραίας µήκους 10 m   
 Τοποθέτηση σε µπαλκόνι 1ου ορόφου 

κτιρίου 
ΝΑΙ   

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 8: Συσκευές GPS 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
8.1 Συσκευή Παγκόσµιου συστήµατος 

εντοπισµού θέσης (GPS) µεγάλης 
ακρίβειας ΤΥΠΟΣ 1 

   

 Αρ. Μονάδων: 1    
 ∆έκτης GPS    
 12 ανεξάρτητα κανάλια NAI   
 ∆υνατότητα WAAS/EGNOS  Προαιρετικά   
 Σειριακή θύρα για διαφορικές διορθώσεις 

RTCM 
NAI   

 Κεραία µε φίλτρο µείωσης σφάλµατος 
πολλαπλών διαδροµών 

ΝΑΙ   

 Ακρίβεια    
 Οριζοντιογραφική: 95% NAI   
 Σε πραγµατικό χρόνο: 7-10m NAI   
 Post-Processed < 1m NAI   
 Με χρήση WAAS/EGNOS: < 3 m  Προαιρετικά   
 Μνήµη    
 Εσωτερική 4 MB RAM ΝΑΙ   
 16 MB εσωτερική αποσπώµενη SD 

κάρτα (επεκτάσιµη ως 512 ΜΒ) 
ΝΑΙ   

 Τροφοδοσία    
 Μπαταρίες Li-ion  ΝΑΙ   
 Αυτονοµία  περίπου 16 ώρες ΝΑΙ   
 Θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας ΝΑΙ   
 Interface    
 Έγχρωµη οθόνη φωτιζόµενη 5,6 εκ. ΝΑΙ   
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πλάτος Χ 3,9 εκ. ύψος (περίπου)  
 Ανάλυση  ≥120 Χ 160   
 Πληκτρολόγιο τουλάχιστον 12 πλήκτρων 

µε φωτισµό 
ΝΑΙ   

 Σειριακή θύρα RS232 (για µεταφορά 
δεδοµένων, εξαγωγή NMEA προτάσεων, 
εισαγωγή RTCM διορθώσεων) 

ΝΑΙ   

 Συνθήκες λειτουργίας    
 Θερµοκρασία λειτουργίας -10 oC ως 60 

oC 
ΝΑΙ   

 Θερµοκρασία αποθήκευσης: -20 oC ως 70 
oC 

ΝΑΙ   

 Αντοχή : προδιαγραφή IEC-529 IPX7 ΝΑΙ   
 Αντοχή σε πτώση 1,5 m. σε σκυρόδεµα ΝΑΙ   
 Φυσικά χαρακτηριστικά    
 Βάρος περίπου 0,22 κιλά ΝΑΙ   
 ∆ιαστάσεις περίπου 16,5 εκ. ύψος Χ 7,3 

εκ. πλάτος Χ 3.0 εκ. πάχος 
ΝΑΙ   

 Λογισµικό    
 Λογισµικό για τη συλλογή GIS 

δεδοµένων µε πλήρεις δυνατότητες 
πλοήγησης που να περιλαµβάνει: 

• GIS features libraries για τη 
συλλογή features 

• ∆υνατότητα καταγραφής 
σηµείων, γραµµών, επιφανειών 
µε άµεσο υπολογισµό µηκών, 
περιµέτρων, εµβαδών 

• ∆υνατότητα offset για την 
καταγραφή µη προσβάσιµων 
σηµείων 

• ∆υνατότητα nesting για την 
παράλληλη καταγραφή 
πολλαπλών features 

 
 
 
 
 
 

NAI 

  

 • ∆υνατότητα επανάληψης feature 
για γρήγορη καταγραφή µε 
όµοια χαρακτηριστικά 
(attributes) 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας 
καννάβου για συλλογή 
δεδοµένων (όπως βάθη 
θαλασσών, δηµιουργία µοντέλου 
εδάφους) 

Λογισµικό ανταλλαγής και διαχείρισης 
δεδοµένων που να περιλαµβάνει: 

• Επεξεργασία post-processing 
• ∆ηµιουργία βιβλιοθηκών 

features 
• Εισαγωγή και επεξεργασία GIS 

δεδοµένων 
• Μεταφορά δεδοµένων GIS και 

χαρτών στον δέκτη 
• Ορισµό συστήµατος αναφοράς  

και µετατροπή δεδοµένων σε 
διάφορα συστήµατα 

• Εισαγωγή και εξαγωγή 
δεδοµένων στα κυριότερα 
διανυσµατικά format (shapefile, 
DXF, MapInfo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAI 
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 Λοιπός εξοπλισµός    
 Καλώδιο µετατροπής σε USB NAI   
 Καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης µε 

Η/Υ 
NAI   

 Εξωτερική κεραία (προαιρετικά) NAI   
 Θήκη µεταφοράς  Προαιρετικά   
 Εγγύηση 2 έτη   

8.2 Συσκευή Παγκόσµιου συστήµατος 
εντοπισµού θέσης (GPS) απλή πεδίου  
ΤΥΠΟΣ 2 

   

 Αρ. Μονάδων: 6    
 ∆έκτης GPS    
 12 ανεξάρτητα κανάλια NAI   
 ∆υνατότητα WAAS/EGNOS  Προαιρετικά   
 Ακρίβεια    
 3-15 µέτρα  NAI   
 Με χρήση WAAS/EGNOS: < 3 m  Προαιρετικά   
 Μνήµη    
 Εσωτερική τουλάχιστον 4 MB RAM ΝΑΙ   
 16 MB εσωτερική αποσπώµενη SD 

κάρτα - Απεριόριστη επέκταση µνήµης 
µε SD κάρτες  

ΝΑΙ 
  

 Τροφοδοσία    
 Μπαταρίες Li-ion  ΝΑΙ   
 Αυτονοµία  περίπου 17 ώρες ΝΑΙ   
 Interface    
 Έγχρωµη οθόνη 16 χρωµάτων, 5 εκ. 

πλάτος Χ 3,5 εκ. ύψος (περίπου) 
ΝΑΙ   

 Τέσσερα τουλάχιστον διαφορετικά 
displays   

ΝΑΙ   

 USB θύρα ΝΑΙ   
 Συνθήκες λειτουργίας    
 Αδιάβροχο : προδιαγραφή IEC-529 IPX7 ΝΑΙ   
 Φυσικά χαρακτηριστικά    
 Βάρος περίπου 150 γρ ΝΑΙ   
 ∆ιαστάσεις περίπου 2,2’’ X 4,7’’ X 1,3’’ ΝΑΙ   
 Άλλα χαρακτηριστικά    
 Υπολογισµός αποστάσεων και εµβαδών ΝΑΙ   
 Ενσωµατωµένους χάρτες Ευρώπης ΝΑΙ   
 Αποθήκευση τουλάχιστον 5 

διαφορετικών διαδροµών µε ως 2000 
σηµεία η κάθε µία. 

ΝΑΙ   

 Παρακολούθηση της κατάστασης των 
δορυφόρων 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Geocaching ΝΑΙ   
 Εγγύηση 2 έτη   

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 9: Επιτραπέζιο στερεοσκόπιο 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
9.1 Επιτραπέζιο στερεοσκόπιο αεροφωτογραφιών    
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 Αρ. Μονάδων: 1    
 Κατοπτρικό στερεοσκόπιο για παρατήρηση  

αεροφωτογραφιών 9,5" Χ 9,5"  
NAI 

 
  

 Μεγεθυντής 1,5Χ NAI   
 Πεδίο παρατήρησης διόπτρας 3Χ : 70 mm NAI   
 Πεδίο παρατήρησης στερεοσκοπίου : 18cm X 24 cm NAI   
 Στερεοµετρική παραλλαγή 0.05 mm NAI   

 
 

 
ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 10: Ειδικά Έπιπλα 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
10.1 Σχεδιαστήριο    

 Αρ. Μονάδων: 1    
 Ικανό να δέχεται πινακίδα διάστασης 80 x 120 

εκατοστά  
NAI 

 
  

 Ύψος  ~ 80 εκατοστά   
 Ρύθµισης κλίσης και ύψους  NAI   
 Να περιλαµβάνει θήκη σχεδιαστηρίου και 

παραλληλογράφο σχεδίου 120 εκατοστών περίπου  
NAI 

 
  

     
 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 11: Μετεωρολογικά όργανα 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
11.1 Φορητός Μετεωρολογικός Σταθµός    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Ψηφιακό καταγραφικό µετρήσεων (data 

logger) 
   

 Να δέχεται τουλάχιστον έως 10 αισθητήρες NAI   
 Να διαθέτει µνήµη > 512 KB NAI   
 Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα    
 Περιοχή µέτρησης–30οC έως +60οC  NAI   
 Ακρίβεια µέτρησης <0.5ο C NAI   
 Να συµπεριλαµβάνεται καλώδιο σύνδεσης  NAI   
 Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας    
 Περιοχή µέτρησης σχετικής υγρασίας 0 – 95%  NAI   
 Ακρίβεια µέτρησης σχετικής υγρασίας < 5 % NAI   
 Να συµπεριλαµβάνεται καλώδιο σύνδεσης  NAI   
 Κλωβός Προστασίας Αισθητήρα Σχετικής 

Υγρασίας και θερµοκρασίας αέρα 
   

 Να αποτελείται από αλλεπάλληλες πλάκες για 
την µέγιστη δυνατή κυκλοφορία του αέρα και 
να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης του σε ιστό 

NAI 
  

 Αισθητήρας Ύψους Βροχής    
 Ο αισθητήρας να είναι τύπου tipping bucket NAI   
 Ακρίβεια µέτρησης <5%  NAI   
 Να συµπεριλαµβάνεται καλώδιο σύνδεσης  NAI   
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 Αισθητήρας Ταχύτητας και ∆ιεύθυνσης 
Ανέµου    

 Περιοχή µέτρησης της ταχύτητας 0.5 έως 
τουλάχιστον 40m/s 

NAI   

 Ακρίβεια µέτρησης < 0.5 m/s NAI   
 Η ακρίβεια µέτρησης της διεύθυνσης ανέµου < 

50 
NAI   

 Να συµπεριλαµβάνεται βραχίονας 
τοποθέτησης και καλώδιο σύνδεσης 

NAI   

 Αισθητήρας Βαροµετρικής Πίεσης    
 Περιοχή µέτρησης 700 – 1070mBar NAI   
 Ακρίβεια < 2mBar NAI   
 Να συµπεριλαµβάνεται καλώδιο σύνδεσης  NAI   
 Αισθητήρας Ολικής Ηλιακής Ακτινοβολίας    
 Περιοχή µέτρησης 0 –1200 w/m2 NAI   
 Φασµατική περιοχή 300 – 1100nm NAI   
 Ακρίβεια <15 W/m2 NAI   
 Να συµπεριλαµβάνεται βάση οριζοντίωσης και 

καλώδιο σύνδεσης 
NAI   

 Λογισµικό και καλώδιο επικοινωνίας    
 Με δυνατότητα προγραµµατισµού των 

ρυθµίσεων, εµφάνισης των µετρήσεων σε 
πραγµατικό χρόνο, γραφικών παραστάσεων 

NAI 
 

  

 Ιστός τοποθέτησης του σταθµού    
 Φορητός ιστός µε τρία ρυθµιζόµενο πόδια NAI   
 Συνολικό τελικό ύψος έως 3 µέτρα NAI   
 Να διαθέτει έτοιµες υποδοχές για την 

τοποθέτηση του data logger και των 
αισθητηρίων 

NAI   

11.2 Αισθητήρες καταγραφής µετεωρολογικών 
δεδοµένων (θερµόµετρο – ανεµόµετρο –
υγρασιόµετρο) 

   

 Αρ. Μονάδων: 1 (ζεύγος)    
 Φορητό ψηφιακό όργανο µέτρησης 

θερµοκρασίας-υγρασίας 
   

 Να διαθέτει αυτονοµία NAI   
 Να διαθέτει µακρύ καλώδιο, το οποίο να 

συνδέει των αισθητήρα µε το όργανο 
NAI 

 
  

 Περιοχή µέτρησης της υγρασίας 10 – 100 % NAI   
 Περιοχή µέτρησης της θερµοκρασίας -20 – 

600C 
NAI   

 Ακρίβεια µέτρησης της υγρασίας < 5%  NAI   
 Ακρίβεια µέτρησης της θερµοκρασίας <0.50C NAI   
 Φορητό ψηφιακό όργανο µέτρησης 

µέτρησης της ταχύτητας ανέµου 
   

 Να διαθέτει αυτονοµία NAI   
 Ο αισθητήρας να διαθέτει χειρολαβή NAI   
 Ο αισθητήρας να συνδέεται στο όργανο µέσω 

καλωδίου  
NAI   

 Περιοχή µέτρησης της ταχύτητας 0.3 – 
20m/sec 

NAI   

 Ακρίβεια µέτρησης <0.2 m/sec NAI   
 
 

 
 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 41 από 59 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 12: Όργανα πεδίου 
 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
12.1 Πυξίδα – κλισίµετρο     
 Αρ. Μονάδων: 6    
 Γεωλογική πυξίδα NAI   
 Περιέχει πρισµατική πυξίδα, κλισίµετρο για 

την µέτρηση της γωνίας κλίσης των 
γεωλογικών στρωµάτων, διόπτρες σκόπευσης 
και σφαιρικές αεροστάθµες  οριζοντίωσης. 

 
NAI 

 
 
 

  

12.2 Όργανο µέτρησης υγρασίας ξύλου    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Ηλεκτρονικό - Φορητό - βαθµονόµηση επί 

τοις εκατό 
NAI 

 
  

12.3 Μετροταινίες    
 Αρ. Μονάδων: 3    
 2 τεµ. των 50 µ + 1 τεµ. των 100 µ NAI 

 
  

12.4 ∆ιατρητής κορµών δένδρων/ τρυπάνι, για 
µέτρηση ετήσιων δακτυλίων 

   

 Αρ. Μονάδων: 1    
 Από γερµανικό ατσάλι, µε ειδική κάλυψη στο 

χερούλι (από πορτοκαλί υπο-οξικό υλικό) για 
προστασία από σκουριά 

NAI 
 

  

 Τρυπάνη (bit) καλυµµένη µε τεφλόν για 
εύκολη διάτρηση του κορµού. Μέγεθος 14 
ιντσών (35,56 cm) 

NAI 
 

  

12.5 Παχύµετρο κορµών δέντρων    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Μέτρηση στηθιαίας διαµέτρου (DBH) NAI 

 
  

12.6 Μικρόµετρο    
 Αρ. Μονάδων: 1    
 Παχύµετρο µε βαθµονόµηση χιλιοστών NAI 

 
  

 
 
 
 
 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΣΙΜΟΣ 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 13: ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ - ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
13.1  Ψηφιακό µαγνητόφωνο ΤΥΠΟΣ 1    

 Αρ. Μονάδων: 6    
 Συσκευή ψηφιακής ηχογράφησης ΝΑΙ   
 ∆ιαστάσεις: ≤ 9,5 x ≤ 4,0 x ≤ 1,5 (εκατοστά) NAI   
 Βάρος (γραµµάρια) ≤ 55   
 Οθόνη LCD NAI   
 Μνήµη ≥ 256 Mb   
 Ενσωµατωµένο µικρόφωνο και µεγάφωνο ΝΑΙ   
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 ∆υνατότητα για εξωτερικό µικρόφωνο και 
ακουστικά 

ΝΑΙ   

 Μεγάλη ευαισθησία µικροφώνου NAI   
 ∆ιάρκεια εγγραφής σε SHQ (Super High 

Quality) mode (ώρες) 
≥ 8   

 ∆ιάρκεια εγγραφής σε LP (Long Play) mode 
(ώρες) 

60   

 Υποστηριζόµενα πρότυπα ψηφιακού ήχου, 
τουλάχιστον WMA, MP3 

ΝΑΙ   

 Θύρα USB 2.0 µε δυνατότητα απευθείας σύνδεση 
σε υπολογιστικό σύστηµα 

ΝΑΙ   

 Τύπος Μπαταρίας ΑΑΑ διάρκειας τουλάχιστον 
10 ωρών συνεχούς εγγραφής            ΝΑΙ 

  

 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   
 Καλώδιο USB ΝΑΙ   
 Συµβατότητα µε Windows XP ΝΑΙ   
 Εγγύηση κατασκευαστή  ≥ 1 χρόνος   

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
13.2 Ψηφιακό µαγνητόφωνο ΤΥΠΟΣ 2    

 Αρ. Μονάδων: 16    
 Συσκευή ψηφιακής ηχογράφησης ΝΑΙ   
 ∆ιαστάσεις: ≤ 9,5 x ≤ 4,0 x ≤ 1,5 (εκατοστά) NAI   
 Βάρος (γραµµάρια) ≤ 55   
 Οθόνη LCD NAI   
 Μνήµη ≥ 64 Mb   
 Ενσωµατωµένο µικρόφωνο και µεγάφωνο ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα για εξωτερικό µικρόφωνο και 

ακουστικά 
ΝΑΙ   

 ∆ιάρκεια εγγραφής σε SHQ (Super High 
Quality) mode (ώρες) 

≥ 4   

 ∆ιάρκεια εγγραφής σε LP (Long Play) mode 
(ώρες) 

25   

 Υποστηριζόµενα πρότυπα ψηφιακού ήχου, 
τουλάχιστον WMA 

ΝΑΙ   

 Θύρα USB  ΝΑΙ   
 Τύπος Μπαταρίας ΑΑΑ διάρκειας τουλάχιστον 

10 ωρών συνεχούς εγγραφής            ΝΑΙ 
  

 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   
 Καλώδιο USB ΝΑΙ   
 Συµβατότητα µε Windows XP ΝΑΙ   
 Εγγύηση κατασκευαστή  ≥ 1 χρόνος   

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
13.3 ∆ηµοσιογραφικό Κασετόφωνο    

 Αρ. Μονάδων: 3    
 Συσκευή ηχογράφησης αναπαραγωγής κασέτας ΝΑΙ   
 ∆ιαστάσεις: ≤ 12,0 x ≤ 6,0 x ≤ 2,5 (εκατοστά) NAI   
 Βάρος (γραµµάρια) ≤ 200   
 Ενσωµατωµένο µικρόφωνο και µεγάφωνο ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα για εξωτερικό µικρόφωνο και 

ακουστικά 
ΝΑΙ   

 Ενεργοποίηση µε ήχο ΝΑΙ   
 Μεγάλη κασέτα ΝΑΙ   
 Τύπος Μπαταρίας 2 Χ ΑΑ             ΝΑΙ   
 Εγγύηση κατασκευαστή  ≥ 1 χρόνος   

 
ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 14: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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14.1 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή    
 Αρ. Μονάδων: 8    
 Πραγµατική Ανάλυση ≥ 2560 Χ 1920   
 Ενεργό CCD (Mpixel) ≥ 5.0   
 Οθόνη LCD  ΝΑΙ   
 Τύπος µνήµης: Memory stick  ΝΑΙ   
 Μέγεθος µνήµης ≥ 32 ΜΒ   
 Οπτικό zoom ≥ 3x   
 Ψηφιακό zoom ≥ 6x   
 Βάρος (γραµ.) ≤ 200   
 Μπαταρίες επαναφορτιζόµενες IonLi ΝΑΙ   
 Εστίαση: Αυτόµατη, Χειροκίνητη, 

Προεπισκόπηση 
ΝΑΙ   

 Άλλα χαρακτηριστικά: Να περιλαµβάνει 
δυνατότητα σύλληψης ήχου, σύλληψη 
κινούµενης εικόνας, φορτιστή µπαταρίας, 
δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ µέσω θύρας USB 
υψηλής ταχύτητας 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη των τύπων αρχείων JPEG, MPEG, 
TIFF, MOV, Quicktime και άλλων µε τη χρήση 
του κατάλληλου λογισµικού 

Θα αξιολογηθεί   

 Απαραίτητα καλώδια σύνδεσης µε Η/Υ και 
ρεύµα 

ΝΑΙ   

 Απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια που αφορούν τη 
δοµή και λειτουργία του συστήµατος κατά την 
παράδοσή του. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 2 χρόνια   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
14.2  Ψηφιακή video camera ΤΥΠΟΣ 1    

 Αρ. Μονάδων: 7    
 Κάµερα Ψηφιακής Τεχνολογίας MiniDV ΝΑΙ   
 Έγχρωµη Οθόνη LCD, ≥ 2,5” ΝΑΙ   
 Μέσο εγγραφής κασέτα MiniDV ΝΑΙ   
 Μπαταρία επαναφορτιζόµενη IonLi 

(περιλαµβάνεται) 
ΝΑΙ   

 Εστίαση: Αυτόµατη, Χειροκίνητη, 
Προεπισκόπηση 

ΝΑΙ   

 Θύρες επικοινωνίας: S-Video, USB, DV, 
composite 

ΝΑΙ   

 Οπτικό zoom ≥ 20x   
 Ψηφιακό zoom ≥ 800x   
 ∆ιαστάσεις: ≤ 12,0 x ≤ 9,0 x ≤ 7,0 (εκατοστά) NAI   
 Βάρος χωρίς τη µπαταρία (γραµ.) < 450   
 ∆υνατότητα οθόνης αφής και τηλεχειριστηρίου Θα αξιολογηθεί   
 Άλλα χαρακτηριστικά: Να περιλαµβάνει 

φορτιστή µπαταρίας, τροφοδοτικό, καλώδιο 
USB, δύο κασέτες, θήκη για τη µεταφορά της 
κάµερας και των περιφερειακών της   

ΝΑΙ   

 Απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια που αφορούν τη 
δοµή και λειτουργία του συστήµατος κατά την 
παράδοσή του, οδηγοί συστήµατος για σύνδεση 
σε υπολογιστικό σύστηµα και λογισµικό 
διαχείρισης αρχείων. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
14.3 Ψηφιακή video camera ΤΥΠΟΣ 2    
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 Αρ. Μονάδων: 1    
 Κάµερα Ψηφιακής Τεχνολογίας DVD ΝΑΙ   
 Έγχρωµη Οθόνη LCD, ≥ 2,5” ΝΑΙ   
 Μέσο εγγραφής DVD ΝΑΙ   
 Μπαταρία επαναφορτιζόµενη IonLi 

(περιλαµβάνεται) 
ΝΑΙ   

 Εστίαση: Αυτόµατη, Χειροκίνητη ΝΑΙ   
 Θύρες επικοινωνίας: S-Video, USB, DV, 

composite 
ΝΑΙ   

 Ευαισθησία αισθητήρα ≥ 800k   
 Οπτικό zoom ≥ 10x   
 Ψηφιακό zoom ≥ 800x   
 ∆ιαστάσεις: ≤ 13,0 x ≤ 9,0 x ≤ 7,0 (εκατοστά) NAI   
 Βάρος χωρίς τη µπαταρία (γραµ.) < 450   
 ∆υνατότητα οθόνης αφής και τηλεχειριστηρίου Θα αξιολογηθεί   
 Άλλα χαρακτηριστικά: Να περιλαµβάνει 

φορτιστή µπαταρίας, τροφοδοτικό, καλώδιο 
USB, δύο άγραφα DVD, θήκη για τη µεταφορά 
της κάµερας και των περιφερειακών της   

ΝΑΙ   

 Απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια που αφορούν τη 
δοµή και λειτουργία του συστήµατος κατά την 
παράδοσή του, οδηγοί συστήµατος για σύνδεση 
σε υπολογιστικό σύστηµα και λογισµικό 
διαχείρισης αρχείων. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
14.4 Ψηφιακή video camera ΤΥΠΟΣ 3    

 Αρ. Μονάδων: 1    
 Κάµερα Ψηφιακής Τεχνολογίας DVD ΝΑΙ   
 Τύπος αισθητήρα CCD ΝΑΙ   
 Έγχρωµη Οθόνη LCD, ≥ 2,5” ΝΑΙ   
 Μέσο εγγραφής Mini DVD ΝΑΙ   
 Μπαταρία επαναφορτιζόµενη IonLi 

(περιλαµβάνεται) 
ΝΑΙ   

 Εστίαση: Αυτόµατη, Χειροκίνητη ΝΑΙ   
 Έκθεση: Αυτόµατη, Χειροκίνητη ΝΑΙ   
 Ελάχιστος φωτισµός (lumens) 6   
 Θύρες επικοινωνίας: S-Video, USB, DV, 

composite 
ΝΑΙ   

 Οπτικό zoom ≥ 12x   
 ∆ιαστάσεις: ≤ 15,0 x ≤ 10,0 x ≤ 7,0 (εκατοστά) NAI   
 Βάρος χωρίς τη µπαταρία (γραµ.) < 500   
 Ρύθµιση λευκού (white balance) ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα φωτογράφησης ΝΑΙ   
 Ηχογράφηση Dolby 5:1 ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα οθόνης αφής και τηλεχειριστηρίου Θα αξιολογηθεί   
 Άλλα χαρακτηριστικά: Να περιλαµβάνει 

φορτιστή µπαταρίας, τροφοδοτικό, καλώδιο 
USB, δύο άγραφα mini DVD, θήκη για τη 
µεταφορά της κάµερας και των περιφερειακών 
της   

ΝΑΙ   

 Απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια που αφορούν τη 
δοµή και λειτουργία του συστήµατος κατά την 
παράδοσή του, οδηγοί συστήµατος για σύνδεση 
σε υπολογιστικό σύστηµα και λογισµικό 
διαχείρισης αρχείων. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
14.5 Τρίποδο για κάµερα    

 Αρ. Μονάδων: 3    
 Συµβατό µε τα αντικείµενα 2.2 (Ψηφιακή 

video camera ΤΥΠΟΣ 1) 

ΝΑΙ   

 Μέγιστο ύψος (µέτρα) ≥ 1,5   

 ∆υνατότητα αυξοµείωσης ύψους ΝΑΙ   

 Ελαφρύ ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
 
ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 15: Συστήµατα Προβολής 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
15.1 Φορητός Προβολέας ∆ιαφανειών ΤΥΠΟΣ 1    

 Αρ. Μονάδων: 4    
 ∆υνατότητα προβολής διαφανειών µεγέθους Α4 ΝΑΙ   
 Φωτεινότητα (lumens) ≥ 2200   
 Προσαρµοζόµενο κάτοπτρο ΝΑΙ   
 Ανακλαστικός προβολέας µε τριπλό φακό ΝΑΙ   
 Ρύθµιση φωτεινότητας ΝΑΙ   
 Ισχύς λυχνίας (Watt) ≥ 250   
 Να συνοδεύεται από 2 επιπλέον λάµπες ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα εναλλαγής µεταξύ 2 λυχνιών ΝΑΙ   
 Βάρος (κιλά) < 6   
 Άλλα χαρακτηριστικά: Να περιλαµβάνει 

βαλίτσα µεταφοράς   
ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
15.2 Φορητός Προβολέας ∆ιαφανειών ΤΥΠΟΣ 2    

 Αρ. Μονάδων: 1    
 ∆υνατότητα προβολής διαφανειών µεγέθους Α4 ΝΑΙ   
 Φωτεινότητα (lumens) ≥ 1500   
 Προσαρµοζόµενο κάτοπτρο ΝΑΙ   
 Ανακλαστικός προβολέας µε τριπλό φακό ΝΑΙ   
 Ρύθµιση φωτεινότητας ΝΑΙ   
 Ισχύς λυχνίας (Watt) ≥ 350   
 Να συνοδεύεται από 2 επιπλέον λάµπες ΝΑΙ   
 Με πτυσσόµενο βραχίονα, σε στυλ 

χαρτοφύλακα 
ΝΑΙ   

 Βάρος (κιλά) < 7   
 Άλλα χαρακτηριστικά: Να περιλαµβάνει 

βαλίτσα µεταφοράς   
ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
15.3 Προβολικό ΤΥΠΟΣ 1    

 Αρ. Μονάδων: 2    
 ΓΕΝΙΚΑ     
 Φορητή συσκευή µε δυνατότητα µόνιµης 

τοποθέτησης 
ΝΑΙ   

 Τεχνολογία     
 ΠΡΟΒΟΛΗ     
 Λόγος δύο διαστάσεων: 4:3 ΝΑΙ   
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 Λόγος δύο διαστάσεων: 16:9 Θα αξιολογηθεί   
 Εγγενής ανάλυση true color χωρίς συµπίεση ≥ 800X600, 

SVGA 
  

 Λόγος αντίθεσης ≥ 1:400   
 Φωτεινότητα ANSI LUMENS ≥ 2000   
 Ελάχιστη απόσταση προβολής (σε µέτρα) ≤ 1,5   
 Μέγιστη απόσταση προβολής (σε µέτρα) ≥ 10   
 Οριζόντια διόρθωση τραπεζοειδούς (h.keystone)    
 Κάθετη διόρθωση τραπεζοειδούς (v.keystone) ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα οπίσθιας προβολής ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα ανάστροφης τοποθέτησης    
 Χειροκίνητες ρυθµίσεις φωτεινότητας, 

αντίθεσης, χρώµατος (ένταση,  ρύθµιση 
αναλόγως πηγής) και άλλων βασικών 
παραµέτρων 

ΝΑΙ   

 Αυτόµατες ρυθµίσεις παραµέτρων προβολής 
(φωτεινότητα, αντίθεση, αναστροφή, 
τραπεζοειδές κ.λπ.) 

   

 Ρύθµιση επιπλέον ειδικών παραµέτρων Θα αξιολογηθεί   
 Τηλεχειρισµός βασικών λειτουργιών ΝΑΙ   
 Ήχος µε ενσωµατωµένο ηχείο 2W ή καλύτερο ΝΑΙ   
 ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ     
 ∆υνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή και 

TV/Video  
ΝΑΙ   

 Ανάλυση εισόδου υπολογιστή VGA ως SXGA 
σε πολλαπλές συχνότητες ως 85Hz ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

 Συµβατότητα Video µε NTSC, PAL ΝΑΙ   
 Αυτόµατη αναγνώριση και επιλογή πηγών 

εισόδου µε δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής 
ΝΑΙ   

 Βασικές Είσοδοι ΝΑΙ   
 S-Video Input: 1 x Mini DIN    
 Terminals - Video Composite Video Input: 1 x 

RCA Jack    

 Component Video: D-sub 15pin x 1    
 Βασικές έξοδοι 

1 D-sub 15pin , 1 Audio out 
ΝΑΙ   

 Άλλες είσοδοι/έξοδοι και υποδοχές καρτών Θα αξιολογηθεί   
 ΑΛΛΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ     
 ∆υνατότητα ανάρτησης σε οροφή ή τοίχο 

αίθουσας 
ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα προσθήκης ειδικών φακών για 
παρουσιάσεις µε µεγάλη οθόνη σε µικρή 
απόσταση (wide) και για µικρή οθόνη σε 
µεγάλη απόσταση (zoom) 

   

 Βάρος <= 2,2 Kgr   
 ∆ιάρκεια ζωής λάµπας (σε ώρες) ≥ 2000   
 ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ     
 Ειδική τσάντα µεταφοράς µε θήκες για όλα τα 

παρελκόµενα 
ΝΑΙ   

 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   
 Λογισµικό ελέγχου και διαχείρισης σε 

περιβάλλον Windows 2000, XP 
Θα αξιολογηθεί   

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ≥ 1 έτος   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
15.4 Προζεκτορ ΤΥΠΟΣ 2    

 Αρ. Μονάδων: 2    
 ΓΕΝΙΚΑ     
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 Φορητή συσκευή µε δυνατότητα µόνιµης 
τοποθέτησης 

ΝΑΙ   

 Τεχνολογία LCD ΝΑΙ   
 ΠΡΟΒΟΛΗ     
 Λόγος δύο διαστάσεων: 4:3 ΝΑΙ   
 Λόγος δύο διαστάσεων: 16:9 Θα αξιολογηθεί   
 Εγγενής ανάλυση true color χωρίς συµπίεση ≥ 1024x768, 

XGA 
  

 Λόγος αντίθεσης ≥ 1:400   
 Φωτεινότητα ANSI LUMENS ≥ 1500   
 Ελάχιστη απόσταση προβολής (σε µέτρα) ≤ 1,5   
 Μέγιστη απόσταση προβολής (σε µέτρα) ≥ 10   
 Οριζόντια διόρθωση τραπεζοειδούς (h.keystone) ΝΑΙ   
 Κάθετη διόρθωση τραπεζοειδούς (v.keystone) ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα οπίσθιας προβολής ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα ανάστροφης τοποθέτησης ΝΑΙ   
 Χειροκίνητες ρυθµίσεις φωτεινότητας, 

αντίθεσης, χρώµατος (ένταση,  ρύθµιση 
αναλόγως πηγής) και άλλων βασικών 
παραµέτρων 

ΝΑΙ   

 Αυτόµατες ρυθµίσεις παραµέτρων προβολής 
(φωτεινότητα, αντίθεση, αναστροφή, 
τραπεζοειδές κ.λπ.) 

Θα αξιολογηθεί   

 Ρύθµιση επιπλέον ειδικών παραµέτρων Θα αξιολογηθεί   
 ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ     
 ∆υνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή και 

TV/Video  
ΝΑΙ   

 Ανάλυση εισόδου υπολογιστή VGA ως SXGA 
σε πολλαπλές συχνότητες ως 85Hz ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

 Συµβατότητα Video µε NTSC, PAL ΝΑΙ   
 Αυτόµατη αναγνώριση και επιλογή πηγών 

εισόδου µε δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής 
ΝΑΙ   

 Βασικές Είσοδοι/έξοδοι: ΝΑΙ   
 S-Video Input: 1 x Mini DIN    
 Terminals - Video Composite Video Input: 1 x 

RCA Jack    

 Component Video: Mini D-sub 15pin x 1    
 Άλλες είσοδοι/έξοδοι και υποδοχές καρτών Θα αξιολογηθεί   
 Τηλεχειρισµός βασικών λειτουργιών ΝΑΙ   
 Ήχος µε ενσωµατωµένο ηχείο 1W ή καλύτερο ΝΑΙ   
 ΑΛΛΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ     
 ∆υνατότητα ανάρτησης σε οροφή ή τοίχο 

αίθουσας 
ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα προσθήκης ειδικών φακών για 
παρουσιάσεις µε µεγάλη οθόνη σε µικρή 
απόσταση (wide) και για µικρή οθόνη σε 
µεγάλη απόσταση (zoom) 

Θα αξιολογηθεί   

 ∆ιάρκεια ζωής λάµπας (σε ώρες) ≥ 1500   
 ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ     
 Συνοδεύεται από µεταλλική εγκατάσταση 

µόνιµης ανάρτησης σε τοίχο ή οροφή, η 
εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί από τον 
προµηθευτή σύµφωνα µε τις υποδείξεις των 
υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, χωρίς 
επιπλέον χρέωση 

ΝΑΙ   

 Το κάθε σύστηµα συνοδεύεται από µία (1) 
επιπλέον λάµπα λειτουργίας διάρκειας ζωής >= 
1500 ώρες 

ΝΑΙ   
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 Καλώδιο σύνδεσης υπολογιστή µήκους 
τουλάχιστον 10 µέτρων (καλώδιο µε 
διακλάδωση για ταυτόχρονη σύνδεση οθόνης ή 
ύπαρξη χωριστής εξόδου VGA στη συσκευή), 
καλώδιο σύνδεσης µε παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος 220 V µήκους τουλάχιστον 10 
µέτρων, η εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σε 
ειδικό λούκι από τον προµηθευτή σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις των υπηρεσιών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, χωρίς επιπλέον χρέωση

ΝΑΙ   

 Ειδική τσάντα µεταφοράς µε θήκες για όλα τα 
παρελκόµενα 

ΝΑΙ   

 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   
 Λογισµικό ελέγχου και διαχείρισης σε 

περιβάλλον Windows 2000, XP 
Θα αξιολογηθεί   

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ≥ 1 έτος   
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 16: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
16.1 Συσκευή αναπαραγωγής βίντεο    

 Αρ. Μονάδων: 3    
 Σύστηµα εγγραφής και αναπαραγωγής 

βιντεοταινιών VHS 
ΝΑΙ   

 Κεφαλές ≥ 2   
 Ήχος στερεοφωνικός ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα λήψης: Όλα τα διεθνώς 

εκπεµπόµενα συστήµατα (PAL, SECAM, 
NTSC, κλπ.) 

ΝΑΙ   

 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   
 Είσοδοι, έξοδοι: 2 Euro-Scart, Stereo Audio-In, 

Stereo Audio-Out 
ΝΑΙ   

 Να συνοδεύεται από καλώδιο Scart ΝΑΙ   
 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
16.2 Συσκευή αναπαραγωγής DVD    

 Αρ. Μονάδων: 2    
 ∆υνατότητα αναπαραγωγής τύπων: DVD 

(+R/RW, -R/RW), MPEG-
4/DivX, VCD, SVCD, CD, MP3, 
JPEG, PICTURE CD 

21”   

 
Έξοδος σήµατος video: ≥ 1 SCART, ≥ 1 

composite, s-video, ≥ 1 
component, VGA 

ΝΑΙ   

 Έξοδος σήµατος ήχου: 5.1, Stereo, coaxial, 
optical 

ΝΑΙ   

 Ενσωµατωµένοι αποκωδικοποιητές: Dolby 
Digital (AC-3) και DTS 

ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα επιλογής φορµά οθόνης 16:9 και 
4:3 

ΝΑΙ   

 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   
 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
16.3 Τηλεόραση    

 Αρ. Μονάδων: 2    
 Μέγεθος οθόνης 21”   

 Φορµά οθόνης 4:3   

 Τύπος οθόνης FLAT   
 Ήχος ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙ

ΚΟΣ 
  

 Είσοδος – Έξοδος σήµατος (SCART) ≥ 2    
 ∆υνατότητα επιλογής φορµά οθόνης 16:9 ΝΑΙ   
 Ελληνικό µενού και teletext ΝΑΙ   
 ∆υνατότητα χρονοδιακόπτη και αυτόµατου 

προγραµµατισµού 
ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα αποθήκευσης (κανάλια) ≥ 100   
 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 3 χρόνια   

 
ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 17: ΦΑΞ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
17.1 Συσκευή Φαξ ΤΥΠΟΣ 1    

 Αρ. Μονάδων: 3    
 Τεχνολογία εκτύπωσης Ψεκασµού 

µελάνης 
  

 Τροφοδότης πρωτοτύπων (φύλλα Α4) ≥ 10   

 Ταχύτητα µετάδοσης (sec/σελ.) ≤ 10    
 Τροφοδότης χαρτιού (φύλλα Α4) ≥ 70   
 Να συνοδεύεται από δύο επιπλέον µελάνια, 

εγχειρίδια χρήσης 
ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
17.2 Συσκευή Φαξ ΤΥΠΟΣ 2    

 Αρ. Μονάδων: 1    
 Βασική λειτορυγία    

 Φαξ ΝΑΙ   

 Τεχνολογία εκτύπωσης laser   

 Τροφοδότης πρωτοτύπων (φύλλα Α4) ≥ 35   

 Ταχύτητα µετάδοσης (sec/σελ.) ≤ 3    
 Τροφοδότης χαρτιού (φύλλα Α4) ≥ 220   
 Κασέτα εξόδου (φύλλα Α4) ≥ 100   
 Μνήµη (ΜΒ) ≥ 8   
 Άλλες λειτουργίες    
       Φωτοαντιγραφικό (µέχρι 99 αντίγραφα, 

δυνατότητα µεγέθυνσης και σµίκρυνσης,  
ΝΑΙ   

       Εκτυπωτής (ανάλυση 600 Χ 600 dpi, 
σύνδεση µε υπολογιστικό σύστηµα µέσω 
θύρας USB) 

ΝΑΙ   

       Scanner ΝΑΙ   
 Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τα 

ανάλογα καλώδια που απαιτούνται για τις 
πρόσθετες λειτουργίες 

ΝΑΙ   
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 ∆υνατότητα πρόσθετου τροφοδότη χαρτιού 
(Α4) τουλάχιστον 500 φύλλων 

ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα χρήσης κωδικών ασφαλείας για 
τους χρήστες (≥ 90) 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 18: ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
18.1 Αναλογική Τηλεφωνική Συσκευή    

 Αρ. Μονάδων: 15    
 ∆υνατότητα επιλογής τονικού-παλµικού 

σήµατος 
ΝΑΙ   

 Οθόνη ΝΑΙ   
 Ελάχιστος αριθµός µνηµών κλήσης ≥ 10   
 ∆υνατότητα ανοιχτής ακρόασης Θα αξιολογηθεί   
 ∆υνατότητα αναγνώρισης κλήσης ΝΑΙ   
 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   

 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
18.2 Συσκευή ανακούφισης άγχους (stress eraser)    

 Αρ. Μονάδων: 1    
 Μονάδα ανακούφισης άγχους ΝΑΙ   

 Χρήση µε µπαταρίες για απρόσκοπτη χρήση 
για τουλάχιστον 20 ηµέρες 

ΝΑΙ   

 Να συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς 
συσκευής, εγχειρίδια χρήσης 

ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα ύπαρξης έτοιµων προγραµµάτων 
ανακούφισης 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΟΜΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 
(13%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Με ΦΠΑ) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 ΣΥΝΟΛΑ       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

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

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση :  

  

 

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

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
.....................................................................................................ευρώ υπερ της Εταιρείας 
.........................................................................∆/νση....................................................................
........................................... για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό 
της................................................................... για την προµήθεια 
........................................................ σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ...................... ∆ιακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από τη συµµετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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

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

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

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

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

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

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

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση :  

  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ  
ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Α/Α ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ Προϋπολογισµός 

1 Εργαστηριακά όργανα € 8.450,00
2 Νεροχύτες – Απαγωγός εστία εργαστηρίων € 9.400,00
3 Φορητά όργανα µέτρησης παραµέτρων χλωρίδας € 10.470,00
4 Ζωϊκά προπλάσµατα € 1.710,00
5 Μικροσκόπια € 12.700,00
6 Εκπαιδευτικά DVD € 350,00
7 ∆ορυφορική Κεραία € 150,00
8 ΣΥΣΚΕΥΕΣ GPS € 5.000,00
9 Επιτραπέζιο στερεοσκόπιο € 3.000,00
10 Ειδικά Έπιπλα € 250,00
11 Μετεωρολογικά όργανα € 2.800,00
12 Όργανα πεδίου € 4.200,00
13 Μαγνητόφωνα - Κασετόφωνα € 1.895,00
14 Ψηφιακά Συστήµατα Καταγραφής € 7.570,00
15 Συστήµατα Προβολής € 9.200,00
16 Τηλεοπτικά Συστήµατα € 900,00
17 Φαξ € 1.287,00
18 Λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισµός € 800,00
 Σύνολο € 80.132,00

 
 

 

 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΆΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Α/Α Είδος ΤΓΕΩ ΤΠ ΤΚΟΙΝ ΤΜΣ Σύνολο 
        
 Εργαστηριακά όργανα      
1.1 Φούρνος πυρώσεως.     1 1 
1.2 Σύστηµα κόσκινων µε αναδευτήρα 1    1 
1.3 Εργαστηριακός ηλεκτρονικός ζυγός 1    1 
1.4 Πεχάµετρο – θερµόµετρο 1    1 
 Νεροχύτες – Απαγωγός εστία εργαστηρίων      
2.1 Νεροχύτης-Ντουλάπι     2 2 
2.2 Μοτέρ και φίλτρο απαγωγού εστίας     1 1 
 Φορητά όργανα µέτρησης παραµέτρων χλωρίδας      
3.1 Φορητός µετρητής χλωροφύλλης     1 1 
3.2 Φορητό πορόµετρο φύλλων (µέτρησης στοµατικής 

αγωγιµότητας των φυτών) 
    1 1 

 Ζωϊκά προπλάσµατα      
4.1 Πρόπλασµα δέρµατος     1 1 
4.2 Πρόπλασµα ψαριού     1 1 
4.3 Πρόπλασµα βατράχου     1 1 
 Μικροσκόπιο      
5.1 Πολωτικό µικροσκόπιο διερχόµενου-ανακλώµενου φωτός     1 1 
 Εκπαιδευτικά DVD      
6.1 History though Art 20th Century by Fogware Publishing     1 1 
6.2 History Channel: The Ellis Island Experience by SouthPeak 

Interactve 
    1 1 
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6.3 History Channel: The Ellis Island Experience by SouthPeak 
Interactive by SouthPeak Interactive 

    1 1 

6.4 Survivors: Testimonies of the Holocaust, by Simon & Schuster 
Interactive 

    1 1 

6.5     Greek Mythology (Jewel Case ) by Fogware Publishing 1 1 
 ∆ορυφορική Κεραία      
7.1 ∆ορυφορική κεραία και LNB     1 1 
 Συσκευές GPS      
8.1 Συσκευή Παγκόσµιου συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) 

µεγάλης ακρίβειας ΤΥΠΟΣ 1 
1    1 

8.2 Συσκευή Παγκόσµιου συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) 
απλή πεδίου  
ΤΥΠΟΣ 2 

6    6 

 Επιτραπέζιο στερεοσκόπιο      
9.1 Επιτραπέζιο στερεοσκόπιο αεροφωτογραφιών 1    1 
 Ειδικά Έπιπλα      
10.1 Σχεδιαστήριο 1    1 
 Μετεωρολογικά όργανα      
11.1 Φορητός Μετεωρολογικός Σταθµός 1    1 
11.2 Αισθητήρες καταγραφής µετεωρολογικών δεδοµένων 

(θερµόµετρο – ανεµόµετρο –υγρασιόµετρο) 
1    1 

 Όργανα πεδίου      
12.1 Πυξίδα – κλισίµετρο 6    6 
12.2 Όργανο µέτρησης υγρασίας ξύλου 1    1 
12.3 Μετροταινίες 3    3 
12.4 ∆ιατρητής κορµών δένδρων/ τρυπάνι, για µέτρηση ετήσιων 

δακτυλίων 
1    1 

12.5 Παχύµετρο κορµών δέντρων 1    1 
12.6 Μικρόµετρο 1    1 
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ΤΓΕΩ: Τµήµα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη Λέσβος 
ΤΠ: Τµήµα Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη Λέσβος 
ΤΚΟΙΝ: Τµήµα Κοινωνιολογίας, Μυτιλήνη Λέσβος 
ΤΜΣ: Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος 
 
 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Είδος ΤΓΕΩ ΤΚΑΙ ΤΚΟΙΝ ΤΜΑΘ ΤΕΠΑΕΣ ΠΤ∆Ε ΣΑΕ ΤΝΕΥ ΠΣΜ Σύνολο 
 Λοιπός Εξοπλισµός            
 Μαγνητόφωνα - Κασετόφωνα           
13.1 Ψηφιακό µαγνητόφωνο ΤΥΠΟΣ 1 1         5 6 
13.2 Ψηφιακό µαγνητόφωνο ΤΥΠΟΣ 2          10 6 16 
13.3 ∆ηµοσιογραφικό Κασετόφωνο          3 3 
 Ψηφιακά Συστήµατα Καταγραφής           
14.1 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή          5 2 1 8 
14.2 Ψηφιακή video camera ΤΥΠΟΣ 1 1         3 3 7 
14.3 Ψηφιακή video camera ΤΥΠΟΣ 2          1 1 
14.4 Ψηφιακή video camera ΤΥΠΟΣ 3          1 1 
14.5 Τρίποδο για κάµερα          3 3 
 Συστήµατα Προβολής           
15.1 Φορητός Προβολέας ∆ιαφανειών ΤΥΠΟΣ 1          3 1 4 
15.2 Φορητός Προβολέας ∆ιαφανειών ΤΥΠΟΣ 2          1 1 
15.3 Προβολικό ΤΥΠΟΣ 1          2 2 
15.4 Προβολικό ΤΥΠΟΣ 2          2 2 
 Τηλεοπτικά Συστήµατα           
16.1 Συσκευή αναπαραγωγής βίντεο          2 1 3 
16.2 Συσκευή αναπαραγωγής DVD          2 2 
16.3 Τηλεόραση          2 2 
 Φαξ           
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17.1 Συσκευή Φαξ ΤΥΠΟΣ 1          1 2 3 
17.2 Συσκευή Φαξ ΤΥΠΟΣ 2          1 1 
 Λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισµός           
18.1 Αναλογική Τηλεφωνική Συσκευή          10 5 15 
18.2 Συσκευή ανακούφισης άγχους (stress eraser)          1 1 

 
ΤΓΕΩ: Τµήµα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη Λέσβος 
ΤΚΑ: Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μυτιλήνη Λέσβος 
ΤΚΟΙΝ: Τµήµα Κοινωνιολογίας, Μυτιλήνη Λέσβος 
ΤΝΕΥ: Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Χίος 
ΤΜΑΘ: Τµήµα Μαθηµατικών, Καρλόβασι Σάµος 
ΤΕΠΑΕΣ: Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Ρόδος 
ΠΤ∆Ε: Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Ρόδος 
ΣΑΕ: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ρόδος 
ΠΣΜ.: Πανεπιστηµιακές Σχολές Μυτιλήνης, Μυτιλήνη Λέσβος 
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