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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Μυτιλήνη 20/12/2007  

Αριθ. Πρωτ: 2464/Μ/07 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΆΤΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την Υπουργική Απόφαση 58604/Β2/28.07.2006, ΦΕΚ 243/17.08.2006, τεύχος 

Ν.Π.Δ.Δ. περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):  

α. Αριθμ. 1260/99 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», 
438/2001 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
αριθ.1260/99, όσον αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων», 448/2001 «για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου, όσον 
αφορά την διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση 
που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων» και 1685/2000 «για την 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. Αριθμ. 1260/99, όσον αφορά 
την  επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία». 
β. Αριθμ. 1784/99 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», 
γ. Αριθμ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των 
Διαρθρωτικών Ταμείων», 

3. Τον Ν.2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ΄/14.11.2000). 

4. Τη με αριθ. 3345/14-12-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1533/Β/14-12-2000) συγκρότησης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ). 

5. Τη με αριθ. Ε(2001) 44/16-3-2001, απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελματκή Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) από την Επιτροπή των Ε.Κ. με 
ARINCO 2000/GR/05/1/PO/002 και την με αριθμ. C(2006) 6421/7-12-2006 
απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2001) 
44/16-3-2001, με την οποία εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» το οποίο εντάσσεται στο 
κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια 
του Στόχου 1 στην Ελλάδα». 

6. Την Απόφαση Ένταξης με αριθ. 3854/30.04.2002 του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Πράξης «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης 
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Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 60377 στο Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της 
Ποιότητας της Παρεχόμενης  Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.1.3 «Ενίσχυση 
Βιβλιοθηκών», Κατηγορία Πράξεων 2.1.3.ε «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). 

7. Την με αριθ. 7090/25.06.2003 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης, την 
με αριθ. 14419/24.10.2003 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης, την με 
αριθ. 7931/25.05.2004 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης,   την με 
αριθ. 23451/23.12.2004 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης, την με 
αριθ. 20749/18.10.2005 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης, την με 
αριθ. 12491/14.06.06 6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης, την με αριθμ. 
6875/03.04.2007 7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης και την αριθμ. 
25723/13.11.07 8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της αναφερόμενης στο 
παραπάνω στοιχείο 6 πράξης. 

8. Τον Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του ΠΔ 496/1974 (ΦΕΚ 
Α’204) «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει. 

9. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

10. Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α’/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου» όπως σήμερα ισχύει και όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3377/2005 
(ΦΕΚ 202/Α’/19.8.2005). 

11. Τον Ν. 1642/1986  (ΦΕΚ 125/Α’/21.8.1986) περί Φ.Π.Α. όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση. 

12. Το άρθρο 35, παρ. 1 και άρθρο 36 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α’/12.10.1998) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών 
προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 
1992». 

13. Το Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α’/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών 
και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 

14. 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». 

15. Το Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.3.2007) “Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου”. 

16. Τη με αριθ. 203/30.05.2007, θέμα 14viii  απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού για την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού, Διαδραστικού Άτλαντα του Αιγαίου 
προϋπολογισμού δαπάνης  εβδομήντα χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (70.800,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά (ΑΠ Προκήρυξης 2041/Μ/07). 

17. Το γεγονός ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του 
διαγωνισμού που αναφέρεται στο στοιχείο 16 (ΑΠ Προκήρυξης 2041/Μ/07) ήτοι 
μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, δεν είχε 
κατατεθεί καμία προσφορά, 

18. Την με αριθμό 3/17.12.07, θέμα 16α,  απόφαση του Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία αποφασίστηκε η 
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κήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού ως άγονου και η επαναπροκήρυξή του με μη 
τροποποίηση των όρων της με αριθμ. πρωτ. 2041/Μ/07 προκήρυξης. 

19. Το Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου …….», όπως ισχύει. 
 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
1. Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού, 
Διαδραστικού Άτλαντα του Αιγαίου», για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

2. Ο διαγωνισμός έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ και στη ΣΑΕ 045/3 του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), το οποίο ενεργεί ως φορέας 
χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου 
Αιγαίου». Η πράξη αυτή έχει ενταχτεί στην Κατηγορία Πράξεων 2.1.3.ε «Ενίσχυση 
και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», της Ενέργειας 2.1.3 «Ενίσχυση 
και Εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών», του Μέτρου 2.1 «Αναβάθμιση της Ποιότητας της 
Παρεχόμενης  Εκπαίδευσης» με κωδικό έργου ΟΠΣ- ΕΡΓΟΡΑΜΑ 60377 και 
τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Κρατική Συμμετοχή με φορέα 
χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του κρατικού 
Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) και με τη διαδικασία των έμμεσων πληρωμών, όπως 
ορίζει το άρθρο 11 του Ν 2860/2000. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα 
χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (70.800,00€) συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό 
Φ.Π.Α. 19%. 

4. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη. Αρμόδια 
υπάλληλος είναι η κα Άννα Κοτρίκλα. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι 
την 01/02/2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Προσφορές μπορούν επίσης 
να αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη, 81 100, με οποιονδήποτε τρόπο επί 
αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία 
μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα, με ευθύνη του προσφέροντος.  

5. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 04/02/2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που συστήνεται 
ειδικά για τον σκοπό αυτό με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

6. 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. 

7. Η αξιολόγηση - κατακύρωση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 9 του Μέρους Α΄ της παρούσας.  

8. Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο 
Αθηνών - Θεσσαλονίκης και Επαρχίας την Παρασκευή 21/12/2007. Περίληψη της 
προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την Παρασκευή 
21/12/2007. Τα τεύχη της προκήρυξης θα σταλούν για ενημέρωση στα 
Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιμελητήριο Λέσβου) την Παρασκευή 21/12/2007. Τα 
τεύχη θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου την 
Παρασκευή 21/12/2007. 
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9. Αντίτυπα των τευχών της προκήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με 
τη προκήρυξη δίνονται από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι 
μέχρι την 18/1/2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αρμόδια υπάλληλος είναι η 
κα Άννα Κοτρίκλα τηλ. 2251036068, Fax: 2251036069, e-mail: akotr@aegean.gr. 

10. 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.  

11. Επισυνάπτονται το ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ καθώς 
και τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι – ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 
της παρούσας προκήρυξης. 

 
 

 
Χρυσή Βιτσιλάκη 

Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείμενο του έργου είναι η Ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού, Διαδραστικού Άτλαντα του 
Αιγαίου για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως 
αναφέρεται  στο «ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»  που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη. Η παραλαβή 
μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 
1. Αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στην Κεντρική Υπηρεσία 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απ΄ όπου παραλαμβάνουν τα τεύχη 
του διαγωνισμού. 

2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυμεταφοράς (Courier). Ο ενδιαφερόμενος 
επικοινωνεί μέσω Fax με την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην οποία 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 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την τυχόν μη 
έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. 

3. Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Με μήνυμα στη διεύθυνση akotr@aegean.gr 
που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, δ/νση, τηλ., fax, 
email) και θα ζητά την ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης. 

4. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση 
http://www.aegean.gr/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 εγγράφως 
στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων 
και των δημοσίων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών 
συναφών με τις ζητούμενες. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και να είναι εγκατεστημένα στο 
εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους - μέλους Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) 
πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του 
κράτους - μέλους Ε.Ο.Χ. Επίσης δύνανται να υποβάλουν προσφορές κοινοπραξίες ή 
συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, οι οποίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη 
νομική μορφή. Σε περίπτωση που επιλεγεί κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί 
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να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 
που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης.  
 
3.2 Αποκλεισμός προσφερόντων 
α) Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει 
εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω 
αδικήματα: 
 
♦ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
♦ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

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

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

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

i. Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 

ii. Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 

iii. Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και 
η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, 

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

v. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασης όσο και του ελληνικού δικαίου.  

vi. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των 
φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης όσο 
και του ελληνικού δικαίου 

vii. Είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν υποβάλουν τα απαιτούμενα από την παρούσα 
προκήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
4.1 Δικαιολογητικά 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά 
τους, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. 
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Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
 
α) Οι Έλληνες Πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο 

κατά τέσσερις (4) 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 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

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

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

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

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

κατά τέσσερις (4) 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.  

 
 
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β). Ειδικά για  το απόσπασμα 
ποινικού μητρώου (εδάφια α.2 και β.2), είναι υπόχρεοι για την προσκόμιση 
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αποσπάσματος ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα του άρθρου 3.2.(α-δ) οι 
ακόλουθοι: 
♦ Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
♦ Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
♦ Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 
♦ Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
Επίσης για τα νομικά πρόσωπα, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει 
να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως: 
♦ Το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε),  
♦ Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου 

και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
♦ Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του 

Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους στην Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιριών, ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

  
δ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών  
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εφόσον ο 
κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο 
στη διαμόρφωση της προσφοράς και θα συμμετέχει στην εκπόνηση του έργου που 
θα ανατεθεί. 
 
Η ένωση εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 
να αναγράφεται το μέρος του έργου που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της 
προσφοράς. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, 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 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 
 
Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην Κοινοπραξία ή Ένωση θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να προσκομίσει τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β), πλην του 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου, καθώς και τις ακόλουθες δηλώσεις: 
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1. Υπεύθυνη δήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
εταιρειών μελών, ότι αναλαμβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέμα σχετικό 
με το έργο, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

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

 
 
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 υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, 
τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιολογητικά: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
♦ Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και με 
ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της.  
Πάντως η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς 
και χωρίς αναφορά σ΄ αυτή. Εξάλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται 
βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.  

♦ Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο Άρθρο 3.2 της παρούσας. 

♦ Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, ιδίως της 
αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. 

♦ Τα στοιχεία που αναφέρονται στην  προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή, 
♦ Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. 
♦ Η επιχείρηση τους είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον Δημόσιο 
Τομέα. 

♦ Έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.  
 
2. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του 
συμμετέχοντα: 
♦ Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα την 
παροχή υπηρεσιών σε έργα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης κατά τις 
τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

3. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του συμμετέχοντα 
σε έργα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης: 
♦ Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες υπηρεσίες των τελευταίων 

τριών χρόνων με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, οι 
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παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.  Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, οι 
παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον 
τούτο δεν είναι δυνατό, με απλή Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα. 

♦ Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του συμμετέχοντα 
ή/και του διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των 
υπεύθυνων για την εκτέλεση του έργου. 

♦ Τυχόν πιστοποίηση προσωπικού  και υπηρεσιών σε θέματα που εμπλέκονται 
με την υλοποίηση του έργου 

♦ Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό 
εξοπλισμό που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος.  

♦ Βεβαιώσεις ικανοποιητικής συνεργασίας από τρεις τουλάχιστον φορείς στους 
οποίους έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες δημιουργίας χαρτών 

♦ Κάθε άλλη πληροφορία που να τεκμηριώνει την ικανότητα, εμπειρία, αξιοπιστία 
του συμμετέχοντα σε έργα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης.  

 
4. Στις περιπτώσεις που ο τελικός διαγωνιζόμενος είναι οίκος που εδρεύει εκτός 
Ελληνικής επικράτειας ή έχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, τα δικαιολογητικά που 
ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του οίκου και όχι του Έλληνα 
αντιπροσώπου. 
 
4.4 Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δύναται να 
καλέσει τους συμμετέχοντες να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά 
και έγγραφα που υπέβαλαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας προκήρυξης. 
 
4.5 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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
5.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
1. Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με 

εξαίρεση ορισμένους τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική 
γλώσσα. 

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

 
5.2 Τρόπος υποβολής 
Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη 
στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην παρακάτω 
διεύθυνση, μέχρι και την Παρασκευή, 01/02/2008 και ώρα 15:00: 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Κουντουριώτη 47Γ 
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81 100 Μυτιλήνη 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε τρία (3) 
αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του και 
αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 
τους. Στον ενιαίο σφραγισμένο 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 πρωτοκόλλου της προκήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος. 
 
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier 
που θα απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές 
υποβληθούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στη Κεντρική Υπηρεσία 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα. 
 
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν μεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο 
Πανεπιστήμιο έγκαιρα. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της 
ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνιζόμενος ο οποίος θα 
υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν 
υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 
 
5.3 Φάκελος προσφοράς 
Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής: 
 

• Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Τοποθετούνται 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα πρόσθετα δικαιολογητικά και η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

• Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία 
τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς,  όπως αναφέρονται πιο 
κάτω στην παράγραφο «Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς» της 
παρούσας προκήρυξης. Για την ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων 
αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα 
αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου.  
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υπολοίπους 
συμμετέχοντες θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο διαγωνιζόμενος οφείλει 
να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  λαμβάνουν γνώση αυτών 
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των πληροφοριών οι υπόλοιποι υποψήφιοι Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του συμμετέχοντα. 

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

 
Εξωτερικά, ο φάκελος των δικαιολογητικών, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο 
φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την 
οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική, όσο 
και την οικονομική τους προσφορά. 
 
5.4 Διορθώσεις 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.  
 
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 
την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με 
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
5.5 Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο του ζητούμενου έργου. Η τεχνική 
προσφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: 
 
Μέρος Α΄: Στοιχεία του έργου 
Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης μεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι  
υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο τον  πίνακα 
Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών, (παράγραφος 2.6) και τον Πίνακα 
Συμπληρωματικών Προδιαγραφών (Παράγραφος 2.9) που υπάρχουν στο ΜΕΡΟΣ Β΄ 
της παρούσας προκήρυξης σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται 
σ’ αυτούς.  
 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της σε τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια όπως επίσης και σε δείγμα 
δουλειάς στον χώρο των διαδραστικών χαρτών που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι. 
Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων και του δείγματος δουλειάς θα αποτελέσει 
στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών που μπορεί να 
προσφέρουν οι υποψήφιοι. 
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Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς και 
συγκεκριμένες. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Οίκου ή του 
συμμετέχοντα επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον 
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά με, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς απαντήσεις 
θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν μαζί με την προσφορά τους 
συμπληρωμένους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών και σε CD-ROM, 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 CD ROM  με 
εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει 
την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
  
Μέρος Β΄: Χρόνος παράδοσης του έργου - Ποιότητα εξυπηρέτησης μετά την 
παράδοση. 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους έξι  (6) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της. Ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να 
παραδώσει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, όπου θα απεικονίζεται ο προβλεπόμενος 
χρόνος εκτέλεσης κάθε παραδοτέου και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου στο 
σύνολό του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δύναται να ολοκληρώσει και 
παραδώσει το έργο πριν την εκπνοή του εξαμήνου από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης, θα πρέπει να καταθέσει επιπρόσθετα του χρονοδιαγράμματος  και 
σχετική δήλωση. Το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί κατά την βαθμολογία των 
προσφορών. Επίσης η ανωτέρω δήλωση θα δεσμεύσει τον ανάδοχο στην σύμβαση 
εκτέλεσης του έργου.  
Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά και να τεκμηριώνει τις εγγυήσεις που 
παρέχει ο υποψήφιος για την εξυπηρέτηση μετά την παράδοση των χαρτών 
(εγγύηση καλής λειτουργίας του Άτλαντα του Αιγαίου με χρόνο ισχύος ένα έτος μετά 
την παραλαβή). 

 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί κατά την κρίση 
της να ζητήσει επιπρόσθετα των κατατεθειμένων με την τεχνική προσφορά 
αποδεικτικών στοιχείων και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού είτε με μήνυμα fax είτε με πρόσκληση 
που θα επιδοθεί από υπάλληλο της υπηρεσίας.  
 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και 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. 
 
5.6 Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής  
προσφοράς ο οποίος θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας προκήρυξης. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, 
θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η 
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προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Ο 
πίνακας οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζει την τελική τιμή του έργου μετά από 
πιθανές εκπτώσεις. 
 
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 
τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτέλεσμα. 
 
Οι υποψήφιοι  υποχρεούνται να παραδώσουν τον συμπληρωμένο πίνακα της 
οικονομικής προσφοράς και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή άλλο)  
το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της 
οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που θα 
υποβληθούν στο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο με εκείνους της οικονομικής 
προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο έγγραφο αντίτυπο της προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
  
  
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΙΜΕΣ 
 
7.1 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 19%,  για  παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα προκήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
8.1 Αποσφράγιση προσφορών – αποκλεισμός προσφερόντων 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νομίμων 
εκπροσώπων τους. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 
 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΆΤΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

Σελίδα 18 από 46 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 
 
8.2 Διαδικασία αποσφράγισης 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
1. Αριθμείται, μονοφράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει 

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

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

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

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

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

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

7. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και την έγκρισή τους από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών. 

8. Oι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς των αποδεκτών προσφορών θα 
αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως 
στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία και θα 
αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας που 
διενεργεί το διαγωνισμό πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία 
αποσφράγισης. 

9. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων 
διαγωνιζομένων, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
9.1 Διαδικασία 
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (νομιμοποιητικά έγγραφα, 
δικαιολογητικά) θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύμφωνα με την παρακάτω 
διαδικασία:  
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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 προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού 

εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. 
 
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 
5. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών 

προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στην διακήρυξη ως απαράβατοι όροι 
είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.   

 
6. Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος 

κατάταξης των προσφορών, από την καλύτερη έως τη χειρότερη.  
 
7. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση 

της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
επιστρέφονται σφραγισμένοι. 

 
8. Ακολουθεί οικονομική αξιολόγηση των προσφορών που προκρίθηκαν από το 

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 
 
9. Γίνεται κατάταξη των προσφορών, για την τελική επιλογή της συμφερότερης 

προσφοράς.  
 
10. Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 

εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του 
διαγωνισμού. 

 
11. Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

προκήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο 
όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, 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, 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. 
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Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως 
ίσες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες 
από μία προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής 
Βαθμολογίας. 
 
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την 
παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ο πρώτος σε κατάταξη 
υποψήφιος. 
 
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. 
 
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 
120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των 
προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 
 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί 
μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική 
βαθμολογία της 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:  
 

 
ΟΜΑΔΑ 
Α΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συμφωνία προσφερομένων υπηρεσιών με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της προκήρυξης 

50% 

Α.2 Αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά συναφούς 
προς το αντικείμενο της προκήρυξης έργου του 
συμμετέχοντα 

20% 
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ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 70% 
ΟΜΑΔΑ 
Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ   

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) μετά την παροχή 
των υπηρεσιών.  

20% 

Β.2 Χρόνος Παράδοσης 10% 
ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30% 

 
ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
10.1. Κατακύρωση 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από πρόταση της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και ανακοινώνεται με 
έγγραφο στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.  
 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναμων ο ανάδοχος επιλέγεται 
με κλήρωση. 
 
Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του 
ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
Αναλόγως δε του σταδίου που θα βρίσκεται ο διαγωνισμός κατά την απόσυρση, ο 
ΕΛΕ θα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για την κάλυψη τυχόν ζημιών που υπέστη 
από την απόσυρση της προσφοράς. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούται, 
στη βάση του έννομου συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως 
γι’ αυτόν να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, 
τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν.  
 
10.2. Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 
 
Στον διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε κατακύρωση του έργου, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση  που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 

• Περιγραφή του έργου. 
• Την τιμή. 
• Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της προκήρυξης. 
• Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
 
Ο  διαγωνιζόμενος  στον  οποίο  κατακυρώθηκε το έργο υποχρεούται  να προσέλθει  
εντός δέκα πέντε (15) ημερών  από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  
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Εάν η κατακύρωση γίνεται σε εγκατεστημένο στην Ε.Ε. υποψήφιο ή σε υποψήφιο 
τρίτης χώρας,  η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν 
υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται με κάθε πρόσφορο μέσο στον 
συγκεκριμένο υποψήφιο.  
 
Εάν ο υποψήφιος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε  να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται  έκπτωτος  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κείμενης 
νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο  υποψήφιος  κηρυχθεί έκπτωτος, η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής καταπίπτει ολικώς και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου 
στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με την συμφερότερη προσφορά ή την 
επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος 
του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή 
αποθετικής ζημιάς του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.  
 
10.3. Υπογραφή Σύμβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
και του  συμμετέχοντα  που θα επιλεγεί , θα υπογραφεί σύμβαση. Το γενικό πνεύμα 
της σύμβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη. 
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους συμμετέχοντες μαζί με τις προσφορές 
τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 11.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διέπονται από 
το άρθρο 15 του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/96), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
35 του Ν.3377/2005 (επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό άσκησης ένστασης) και 
το άρθρο 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα.  
 
 
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). 
 
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 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΆΤΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

Σελίδα 23 από 46 

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. Συγκεκριμένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι τρεις 
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (3.540,00€).  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της προκήρυξης.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εκατόν είκοσι (120)  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 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας. 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. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον επόμενο στην σειρά υποψήφιο 
επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης 
με τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο. Οι εγγυητικές 
επιστολές των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε 
εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης 
κατακύρωσης.  
Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα 
ανωτέρω εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

12.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Εκείνος που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο 
Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της 
παρούσας για ποσό ίσο με το 10% συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της συνολικής 
συμβατικής αξίας ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα 
παραμείνει  σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης και παράδοσης των προβλεπόμενων 
παραδοτέων αυτής. 
 
12.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας του Άτλαντα 
Εκείνος που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής 
λειτουργίας, υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 
σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας για ποσό ίσο με 
το 5% της συμβατικής αξίας με Φ.Π.Α.. ως εγγύηση για την καλή λειτουργία του 
Άτλαντα, η οποία θα παραμείνει  σε ισχύ για ένα (1) έτος μετά την Οριστική 
Παραλαβή του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
13.1 Προϋπολογισμός 
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O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια 
ευρώ (70.800€) συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό Φ.Π.Α. 19% ο οποίος 
αναλύεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ 
και ογδόντα λεπτών (59.495,80€) για παροχή έργου και  στο ποσό των έντεκα 
χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (11.304,20€) για Φ.Π.Α.. Η 
δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό 61.03 του Υποέργου 27 «Ανάπτυξη 
Ηλεκτρονικού, Διαδραστικού Άτλαντα του Αιγαίου» της Πράξης «Αναβάθμιση της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» που εντάσσεται στο Μέτρο 2.1 
«Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) και χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 
 
13.2 Κρατήσεις 
Τον  ανάδοχο δεν βαρύνει  καμία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 8% με 
βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του Ν.2187/94 (ΦΕΚ 16Α/8.02.1994) που 
επιβάλλει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  
επί της καθαρής (αφαιρουμένου του Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 13.3 Πληρωμή 
Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί στον ανάδοχο με την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή που θα συσταθεί με 
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το σύνολο του έργου (Παραδοτέα Π1, Π2, Π3 που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
2.7 του ΜΕΡΟΥΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) θα πρέπει να 
εκτελεστεί το αργότερο σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
έργου όπως θα αποτυπώνεται στη προσφορά του αναδόχου και στη σύμβαση που 
θα υπογραφεί. Τα παραδοτέα Π1, Π2, Π3 θα παραδίδονται σταδιακά, σύμφωνα με 
τον Πίνακα του άρθρου 2.7 του ΜΕΡΟΥΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δηλώσει λιγότερο χρόνο παράδοσης, 
αυτό θα αξιολογηθεί θετικά. 
 
 Η εκτέλεση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου και η βεβαίωση εκτέλεσης 
θα συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή που θα ορισθεί από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παραδίδει 
στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κάθε 
προϊόν που κατά την κρίση του ή κατά την κρίση του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας θεωρείται απαραίτητο για  την υλοποίηση  του έργου   χωρίς  
καμία  επιπλέον  επιβάρυνση. Εφόσον απαιτείται, όλα τα παραπάνω προϊόντα, 
πρέπει να παραδίδονται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
 
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές στο 
χρονοδιάγραμμα, ο συμμετέχων θα πρέπει να ενημερώνει τον Ειδικό  Λογαριασμό  
Κονδυλίων Έρευνας και οι αλλαγές αυτές να του υποβάλλονται ως εισηγήσεις, και ο 
Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας θα τις εγκρίνει ή θα τις απορρίπτει κατά 
περίπτωση.  
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
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Ο συμμετέχων υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι 
οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των 
παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της 
σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη 
περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω: 
 
15.1 Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος 
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία εκτέλεσης του έργου,  για λόγους που 
οφείλονται στον ανάδοχο, τότε ο ανάδοχος  υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του 
έργου του οποίου καθυστερεί η εκτέλεση  και μέχρι 45% επί του συμβατικού 
τιμήματος αυτού.  
Η επιβολή αυτής της ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την επιβολή άλλων 
κυρώσεων (π.χ. έκπτωση), από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης, από την αποζημίωση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για 
τυχόν άμεση ή έμμεση ζημιά που υπέστη, κλπ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
καταβάλλει την επιβληθείσα ποινική ρήτρα, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας θα δικαιούται να την συμψηφίζει με παρακράτηση ποσού αντιστοίχου της 
ποινικής ρήτρας από μελλοντική αμοιβή του αναδόχου που προκύπτει από το παρόν 
έργο ή από οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση υπάρχει.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο ανάδοχος και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 
 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα 
τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 
 
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 
μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα 
Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου που ο ανάδοχος θα 
παραδώσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε εκτέλεση της σύμβασης, 
μεταβιβάζονται  επ’ αόριστον  στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας για 
πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτόν. 
Όλη η εργασία, διαγράμματα, σχέδια, πλάνα, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη 
ιδιοκτησία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Ο ανάδοχος μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα 
τα έγγραφα και τα στοιχεία στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ο 
ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της σύμβασης, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
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Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει σήμερα.  
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και το επιστημονικό προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
τους σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται 
εφόσον προσκληθεί σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
για τη πρόοδο υλοποίησης του έργου με έγγραφες μηνιαίες αναφορές προόδου 
οργανωμένες ανά Παραδοτέο. 
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του 
Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει 
γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό 
του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν 
ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή τους στο μέλλον. 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, 
ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και δεν δεσμεύει τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
του συναίνεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 20. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
20.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί 
μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου 
Αιγαίου. 
 
20.2 Τροποποίηση 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης γίνεται εγγράφως και υπό τον όρο ότι 
εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 
 
20.3 Προσωπικό 
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
 
20.4 Ανωτέρα βία 
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
20.5 Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και την Αρχή 
Πληρωμής της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  
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ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το έργο «Ηλεκτρονικός, Διαδραστικός Άτλαντας του Αιγαίου» της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα συγκροτείται από ψηφιακούς θεματικούς χάρτες του 
νησιωτικού χώρου του Αιγαίου Αρχιπελάγους. Οι ψηφιακοί χάρτες θα πρέπει να 
καλύπτουν θεματικά όλο το φάσμα τόσο του ανθρωπογενούς όσο και του φυσικού 
περιβάλλοντος των νησιών του Αιγαίου. Οι ψηφιακοί αυτοί χάρτες θα αποτελούν 
μέρος μια ολοκληρωμένης εφαρμογής web μεσω της οποίας ο τελικός χρήστης θα 
εχει την δυνατότητα αλληλεπιδρασης με τους ψηφιακούς χάρτες.    
 
ΆΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
2.1  ΚΛΙΜΑΚΑ 
Λόγω της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου, ο Άτλαντας θα πρέπει να καλύπτει 
τον γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου και στις παρακάτω έξι γεωγραφικές κλίμακες: 

• Αιγαίο (θεματικοί χάρτες που θα απεικονίζουν τον χώρο του Αιγαίου ως  
ενιαίο γεωγραφικό χώρο) 

• Διοικητικές Περιφέρειες του Αιγαίου (θεματικοί χάρτες που θα 
επικεντρώνονται στις τρεις διοικητικές περιφέρειες: Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και 
Κρήτης) 

• Νομοί  (θεματικοί χάρτες ανά νομό του Αιγαίου) 
• Νησί  (θεματικοί χάρτες για επιλεγμένα νησιά του Αιγαίου) 
• ΟΤΑ (Θεματικοί χάρτες για επιλεγμένους ΟΤΑ) 
• Οικισμοί (Θεματικοί χάρτες επιλεγμένων οικισμών του Αιγαίου) 

  
2.2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 
Ενδεικτικά οι θεματικοί χάρτες που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο Ηλεκτρονικος, 
Διαδραστικός Άτλαντας του Αιγαίου είναι: 
 
Α. Θεματικοί χάρτες φυσικού περιβάλλοντος 

• Γεωμορφολογικός χάρτης 
• Γεωλογικός χάρτης 
• Σεισμοτεκτονικός χάρτης 
• Χάρτης φυσικών καταστροφών 
• Χάρτης προστατευόμενων περιοχών (natura2000) 
• Χάρτης Βλάστησης 
• Χάρτης μέσων ετήσιων θερμοκρασιών 
• Χάρτης  μέσων ετήσιων βροχοπτώσεων 
• Δορυφορικός χάρτης 

 
Β. Θεματικοί χάρτες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

• Πολιτικός χάρτης 
• Χάρτης χρήσεων γης 
• Χάρτης αρχαιολογικών μνημείων 
•  Χάρτης πληθυσμιακής πυκνότητας 
• Πληθυσμιακός χάρτης 
• Χάρτης απασχόλησης 
• Χάρτης ΑΕΠ 
• Χάρτης ανεργίας 
• Ιστορικός χάρτης 
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• Χάρτες οικισμών (Πόλεις στις οποίες βρίσκονται εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου) 

2.3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 
Η μορφή των ψηφιακών χαρτών που θα παραδοθούν, καθώς και τα γεωγραφικά 
δεδομένα που απαιτούνται για την κατασκευή των χαρτών αυτών, θα πρέπει να είναι 
συμβατά με το λογισμικό ESRI ARCGIS SERVER 9.2.  
 
Έτσι απαιτείται: α) τα γεωγραφικά δεδομένα (διανυσματικά – ψηφιδωτά) να είναι 
οργανωμένα σε γεωβάσεις (geodatabases), β) τα αρχεία των χαρτών να είναι σε 
(*.mxd format, arcmap project file) γ) να έχει γίνει η κατάλληλη κατά περίπτωση 
προσαρμογή των προσφερόμενων προς τον χρήστη λειτουργιών για κάθε θεματικό 
χάρτη σε περιβάλλον java. 
   
 
2.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε γεωγραφικά δεδομένα για την δημιουργία του 
Ηλεκτρονικού, Διαδραστικού Άτλαντα του Αιγαίου, ανάλογα με την γεωγραφική 
κλίμακα, είναι: 
 
ΑΙΓΑΙΟ 

• Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με ανάλυση 250 μέτρα 
• Δορυφορική εικόνα με ανάλυση 250 μέτρα 
• Ακτογραμμή συμβατή με το Ψηφιακό μοντέλο εδάφους και την Δορυφορική 

εικόνα 
• Πρωτεύουσες νησιών 
• Πληθυσμιακή πυκνότητα 
• Βλάστηση  
• Προστατευόμενες περιοχές Natura2000 
• Πολύγωνα γεωλογικών σχηματισμών 
• Σεισμικά επίκεντρα 
• Ρήγματα 
• Κατανομή μέσης ετήσιας θερμοκρασίας 
• Κατανομή μέσης ετήσιας βροχόπτωσης  
• Ονοματολογία Θαλασσών 
• Ονοματολογία μεγαλύτερων νησιών 
• Ονοματολογία Πρωτευουσών των νησιών 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με ανάλυση 70 μέτρα 
• Δορυφορική εικόνα με ανάλυση 70 μέτρα 
• Ακτογραμμή συμβατή με το Ψηφιακό μοντέλο εδάφους και την δορυφορική 

εικόνα 
• Εθνικό οδικό δίκτυο των νησιών του Αιγαίου 
• Πρωτεύουσες νομών, πρωτεύουσες νησιών και έδρες Δήμων 
• Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 
• Αρχαιολογικοί χώροι 
• Διαχρονικά δεδομένα για: α) πληθυσμό, β) ΑΕΠ, γ) ανεργία, δ) απασχόληση 

και ε) πραγματικό πληθυσμό 
• Βλάστηση  
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• Χρήσεις γης 
 
ΝΟΜΟΙ 

• Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με ανάλυση 30 μέτρα 
• Δορυφορική εικόνα με ανάλυση 30 μέτρα 
• Ακτογραμμή συμβατή με το Ψηφιακό μοντέλο εδάφους και τη δορυφορική 

εικόνα 
• Πρωτεύουσες νομών και πρωτεύουσες νησιών, έδρες δήμων 
• Χρήσεις γης 

 
ΝΗΣΙΑ 
 

• Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με ανάλυση 30 μέτρα 
• Δορυφορική εικόνα με ανάλυση 30 μέτρα 
• Ακτογραμμή συμβατή με το Ψηφιακό μοντέλο εδάφους 
• Πρωτεύουσες νομών και πρωτεύουσες νησιών, έδρες δήμων, χωριά 
• Χρήσεις γης 

ΟΤΑ 
• Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με ανάλυση 30 μέτρα 
• Δορυφορική εικόνα με ανάλυση 30 μέτρα 
• Ακτογραμμή συμβατή με το Ψηφιακό μοντέλο εδάφους 
• Έδρες δήμων, οικισμοί  

 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

• Δορυφορική εικόνα με ανάλυση 1-4 μέτρα 
• Αστικό πλέγμα, οδικό δίκτυο 

 
Oλα τα δεδομένα πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο μεταδεδομένων (metadata). 
Στο αρχείο των μεταδεδομένων πρέπει να αναφέρεται η πηγή  των δεδομένων και  η 
ημερομηνία δημιουργίας τους. 
Στην περίπτωση που τα δεδομένα έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία ή 
ανάλυση, θα πρέπει να αναφέρεται συνοπτικά η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για 
την επεξεργασία τους. 

 
2.5. ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ο Άτλαντας του Αιγαίου θα έχει την μορφή υπηρεσίας web μέσω της οποίας θα 
παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικοί θεματικοί χάρτες για τον αιγιακό χώρου. Η εφαρμογή 
αυτή θα συνιστά έναν ηλεκτρονικό Άτλαντα του Αιγαίου.. Η εφαρμογή του Άτλαντα 
του Αιγαίου θα διακρίνεται σε δύο επιμέρους τμήματα. Το ένα τμήμα αναφέρεται στο 
σχεδιασμό της ηλεκτρονικής σελίδας που θα φιλοξενείται ο Άτλαντας του Αιγαιου. Το 
άλλο τμήμα αναφέρεται στην εφαρμογή λογισμικού με την οποία οι ηλεκτρονικοί 
χάρτες θα παρέχονται προς τους χρήστες. Παράδειγμα αντίστοιχου ηλεκτρονικού 
άτλαντα βρίσκεται στη εξής διαδικτυακή τοποθεσία: 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/index.html. 

Κάποιες γενικές απαιτήσεις για την υπηρεσία web του ηλεκτρονικού Άτλαντα είναι: 

1. Να είναι δυνατή η ενσωμάτωση της στη  δικτυακή πύλη (portal) της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου . Επισημάνεται ότι, θα πρέπει να  
είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή η οποία όμως θα δύναται να περιληφθεί στην 
υπάρχουσα δομή της δικτυακής πύλης. Το γεγονός ότι η εφαρμογή του 
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Άτλαντα επιθυμείται να ενσωματωθεί στην δικτυακή πύλη της Βιβλιοθήκης 
θέτει κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, με βασικότερο αυτήν 
του ωφέλιμου διαθέσιμου χώρου ανάπτυξης της εφαρμογής.. Ο χώρος αυτός 
ορίζετε σε 640 εικονοστοιχεια πλάτος και 437 εικονοστοιχεια υψος. Το ύψος 
δεν είναι δεσμευτικό μιας και υπάρχει η δυνατότητα της κύλισης προς τα 
κατω, αλλα καλό είναι να διατηρηθεί όπου είναι δυνατόν. 

2. Να διατεθεί πολύγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά) user interface (χειρισμοί,  
διάλογοι) και περιεχόμενο, με δυνατότητα δυναμικής επιλογής γλώσσας από 
τους χρήστες οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  

3. Η εφαρμογή του Άτλαντα του Αιγαίου θα πρέπει να είναι προσβασίμη από 
τους περισσότερους δημοφιλής web browsers και να είναι έτσι σχεδιασμένη 
έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτήν και από χρήστες με χαμηλή 
ταχύτητα δικτυού. 

4. Η εφαρμογή του Άτλαντα πρέπει να προσφέρει την δυνατότητα πρόσβασης 
στους administrator της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στα 
γεωγραφικά δεδομένα των ηλεκτρονικών χαρτών έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
ενημέρωση των χαρτών . 

 

 

2.5.1.Προδιαγραφές εφαρμογής λογισμικού χαρτών 
 

1. Διαδραστική γεωγραφική πλοήγηση σε δύο και τρεις διαστάσεις σε 
πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου, με δυνατότητα εμβάθυνσης (zoom-in) σε 
περιοχές ενδιαφέροντος, από την κλίμακα του Αιγαίου έως το επίπεδο 
οικισμού. Η όλη εμπειρία της πλοήγησης θα πρέπει να είναι συνεχής και 
αδιάλειπτη (streamed). Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες 
πλοήγησης: 

• Εμφάνιση της γεωγραφικής πληροφορίας στην οθόνη, στο σύνολο 
της χωρικής της έκτασης. 

• Μεγέθυνση –εστίαση της γεωγραφικής πληροφορίας στις 
διαστάσεις που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο θεματικό επίπεδο. 

• Μεγέθυνση - εστίαση της γραφικής πληροφορίας στην οθόνη, με 
κέντρο που υποδεικνύει ο χρήστης. 

• Μεγέθυνση, βάσει παραθύρου που ορίζει ο χρήστης. 

• Ολίσθηση της οθόνης, χωρίς μεταβολή της κλίμακας. 

• Μέτρηση μήκους τεθλασμένων γραμμών, κτλ. επί της οθόνης 
απευθείας. 

• Μέτρηση εμβαδών. 

• Επιλογή γραφικών χαρακτηριστικών, ενός θεματικού επιπέδου, 
που περιλαμβάνονται σε περιοχή παραλληλογράμμου . 

• Εκτύπωση της γραφικής πληροφορίας, στον εκτυπωτή 
(printer/plotter) που είναι εγκαταστημένος στο σύστημα. 
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• Εκτύπωση της επιθυμητής περιοχής της γραφικής πληροφορίας 
(παράθυρο), στον εκτυπωτή. 

 

2. Χρήση της χρονικής διάστασης για εντοπισμό γεγονότων και πληροφοριών, 
ανάλογα με την προσδιοριζόμενη χρονική περίοδο. Οι χρήστες θα μπορούν 
να πλοηγούνται στο χρόνο με τρόπο ανάλογο της πλοήγησης στο χώρο, 
μέσα από διαδραστικό κυλιόμενο χρονολόγιο μέσω του οποίου θα μπορούν 
να επιλέγουν χρονικές περιόδους, να εξετάζουν δεδομένα και να έχουν 
πληροφόρηση. Η μετάβαση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μέσω του 
χρονολογίου, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της  εικονιζόμενης 
στο χάρτη πληροφορίας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην επιλεγμένη κάθε 
φορά χρονική στιγμή. 

 

3. Αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά (keywords) ή σύνθετα κριτήρια, 
λεξικογραφικά ή και γεωμετρικά (π.χ. απόσταση από σημείο, εγκλεισμό σε 
περιοχή), τα οποία θα μπορούν να δηλώνονται με γραφικό τρόπο στο 
περιβάλλον του χάρτη. Τα αποτελέσματα κάθε αναζήτησης θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των γεωγραφικών δεδομένων 
ενδιαφέροντος, ή και ν’ αποθηκεύονται για μεταγενέστερη χρήση ή περαιτέρω 
αναζήτηση. 

 

4. Δυνατότητα download γεωγραφικών δεδομένων με την ταυτόχρονη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης κανόνων ανά ομάδες χρηστών. 

 

 

2.5.2. Προδιαγραφές για την ιστοσελίδα του Άτλαντα 
Η υπηρεσία web του Άτλαντα του Αιγαίου ως αυτόνομη υπηρεσία θα πρέπει : 

1. Να ενσωματώνει menu ανάλογα με τις βασικές γεωγραφικές κλίμακες και τα 
επιμέρους menu θα αφορούν τις θεματικές ενότητες που είναι διαθέσιμες για 
κάθε γεωγραφική κλίμακα.  

2. Επιπλέον είναι επιθυμητή η δυνατότητα αναζήτησης χαρτών με την χρήση 
λέξης κλειδιού αναφορικά τόσο με την γεωγραφική κλίμακα όσο και με βάση 
την θεματική ενότητα. 

Τα menu επιθυμείται να είναι δυναμικά κυλιόμενα ενώ η αναζήτηση χαρτών μπορεί 
να επιτευχτεί με τη χρήση search bar. 

3. Η εφαρμογή πρέπει να περιέχει επεξηγηματικά – πληροφοριακά κείμενα. Το 
πληροφοριακό αυτό υλικό σε μορφή κειμένου. θα παρέχεται για κάθε 
θεματική κατηγορία του Άτλαντα. Επιμέρους επεξηγηματικό κείμενο 
επιθειμειται να υπάρχει για κάθε μεμονωμένο χάρτη έπειτα απο τη επιλογή 
εμφάνισης του. 

4. Να υπάρχει γραφιστική επιμέλεια στη σχεδίαση του περιβάλλοντος του 
Άτλαντα. 
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2.6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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Η μορφή των ψηφιακών 
χαρτών που θα παραδοθούν, 
καθώς και τα γεωγραφικά 
δεδομένα που απαιτούνται για 
την κατασκευή των χαρτών 
αυτών, θα πρέπει να είναι 
συμβατά με το λογισμικό 
ESRI ARCGIS SERVER 9.2.  

 NAI 

  

O Άτλαντας θα πρέπει να 
καλύπτει τον γεωγραφικό 
χώρο του Αιγαίου και στις 
παρακάτω έξι γεωγραφικές 
κλίμακες: 

• Αιγαίο (θεματικοί 
χάρτες που θα 
απεικονίζουν τον 
χώρο του Αιγαίου ως  
ενιαίο γεωγραφικό 
χώρο) 

• Διοικητικές 
Περιφέρειες του 
Αιγαίου (θεματικοί 
χάρτες που θα 
επικεντρώνονται στις 
τρεις διοικητικές 
περιφέρειες: Β. 
Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και 
Κρήτης) 

• Νομοί  (θεματικοί 
χάρτες ανά νομό του 
Αιγαίου) 

• Νησί  (θεματικοί 
χάρτες για επιλεγμένα 
νησιά του Αιγαίου) 

• ΟΤΑ (Θεματικοί 
χάρτες για 
επιλεγμένους ΟΤΑ) 

• Οικισμοί (Θεματικοί 
χάρτες επιλεγμένων 
οικισμών του Αιγαίου) 

 

NAI 
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Οι θεματικοί ψηφιακοί χάρτες 
του Άτλαντα, πρέπει 
τουλάχιστον να καλύπτουν τις 
θεματικές περιοχές, όπως 
αυτές αναφέρονται στια 
τεχνικές προδιαγραφές.  

NAI 

   

Δημιουργία επιπλέον 
θεματικών ηλεκτρονικών 
χαρτών, πέρα απ αυτών που 
αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 NAI 

  

Oλα τα δεδομένα πρέπει να 
συνοδεύονται από αρχείο 
μεταδεδομένων (metadata). 

NAI  
  

Παροχή δεδομένων 
καλύτερης χωρικής ανάλυσης 
απ αυτές που περιγράφονται 
στις προδιαγραφές 

 NAI 

  

Παροχή υποστήριξης 
(service) μετά την παράδοση 
του Άτλαντα 

NAI 
   

Η εφαρμογή θα πρέπει να 
είναι γραμμένη αποκλειστικά 
σε XHTML και DHTML. 

 

NAI 

   

Τα αισθητικά χαρακτηριστικά 
των στοιχείων της εφαρμογής 
θα πρέπει να ορίζονται 
αποκλειστικά σε ξεχωριστά 
αρχεία CSS (stylesheets). 

 

NAI 

   

Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει τη δυνατότητα 
της εφαρμογής να 
λειτουργήσει πλήρως, μέσα 
στο iframe περιεχομένου της 
πύλης της Βιβλιοθήκης. 

NAI 
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Να διατεθεί πολύγλωσσο 
(Ελληνικά, Αγγλικά) user 
interface 

NAI 
   

Η εφαρμογή του Άτλαντα 
πρέπει να προσφέρει στους 
administrator της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου 
την δυνατότητα πρόσβασης 
στα γεωγραφικά δεδομένα 
των ηλεκτρονικών χαρτών 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
ενημέρωση των χαρτών 

NAI 
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Διαδραστική γεωγραφική 
πλοήγηση σε δύο και τρεις 
διαστάσεις σε πραγματικό χρόνο 
μέσω διαδικτύου, με δυνατότητα 
εμβάθυνσης (zoom-in) σε 
περιοχές ενδιαφέροντος, από την 
κλίμακα του Αιγαίου έως το 
επίπεδο οικισμού. Η όλη 
εμπειρία της πλοήγησης θα 
πρέπει να είναι συνεχής και 
αδιάλειπτη (streamed). Ο 
χρήστης θα πρέπει να έχει τις 
εξής δυνατότητες πλοήγησης: 

• Εμφάνιση της γεωγραφικής 
πληροφορίας στην οθόνη, 
στο σύνολο της χωρικής της 
έκτασης. 

• Μεγέθυνση –εστίαση της 
γεωγραφικής πληροφορίας 
στις διαστάσεις που 
καταλαμβάνει το 
συγκεκριμένο θεματικό 
επίπεδο. 

• Μεγέθυνση - εστίαση της 
γραφικής πληροφορίας στην 
οθόνη, με κέντρο που 
υποδεικνύει ο χρήστης. 

• Μεγέθυνση, βάσει 
παραθύρου που ορίζει ο 
χρήστης. 

• Ολίσθηση της οθόνης, χωρίς 
μεταβολή της κλίμακας. 

• Μέτρηση μήκους 
τεθλασμένων γραμμών, κτλ. 
επί της οθόνης απευθείας. 

• Μέτρηση εμβαδών. 
• Επιλογή γραφικών 
χαρακτηριστικών, ενός 
θεματικού επιπέδου, που 
περιλαμβάνονται σε περιοχή 
παραλληλογράμμου . 

• Εκτύπωση της γραφικής 
πληροφορίας, στον 
εκτυπωτή (printer/plotter) 
που είναι εγκαταστημένος 
στο σύστημα. 

• Εκτύπωση της επιθυμητής 
περιοχής της γραφικής 
πληροφορίας (παράθυρο), 
στον εκτυπωτή.  

NAI 
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Χρήση της χρονικής 
διάστασης για εντοπισμό 
γεγονότων και πληροφοριών, 
ανάλογα με την 
προσδιοριζόμενη χρονική 
περίοδο. Οι χρήστες θα 
μπορούν να πλοηγούνται στο 
χρόνο με τρόπο ανάλογο της 
πλοήγησης στο χώρο, μέσα 
από διαδραστικό κυλιόμενο 
χρονολόγιο μέσω του οποίου 
θα μπορούν να επιλέγουν 
χρονικές περιόδους, να 
εξετάζουν δεδομένα και να 
έχουν πληροφόρηση 

NAI 

   

Αναζήτηση με βάση λέξεις-
κλειδιά (keywords) ή σύνθετα 
κριτήρια, λεξικογραφικά ή και 
γεωμετρικά 

NAI 

   

Δυνατότητα download 
γεωγραφικών δεδομένων με 
την ταυτόχρονη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης κανόνων ανά 
ομάδες χρηστών. 

 

NAI 

   

Η εφαρμογή του Άτλαντα 
πρέπει να προσφέρει την 
δυνατότητα πρόσβασης στους 
administrator της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου 
στα γεωγραφικά δεδομένα 
των ηλεκτρονικών χαρτών 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
ενημέρωση των χαρτών . 

 

NAI 
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Η εφαρμογή του Άτλαντα του 
Αιγαίου θα πρέπει να είναι 
προσβασίμη από τους 
περισσότερους δημοφιλής 
web browsers και να είναι έτσι 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να 
είναι εύκολη η πρόσβαση σε 
αυτήν και από χρήστες με 
χαμηλή ταχύτητα δικτυού. 

 

NAI 

   

η εφαρμογή πρέπει να 
περιέχει επεξηγηματικά – 
πληροφοριακά κείμενα 

NAI 
   

Να υπάρχει γραφιστική 
επιμέλεια στη σχεδίαση του 
περιβάλλοντος του Άτλαντα 

 
NAI   

 
 
2.7. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ο Ηλεκτρονικός, Διαδραστικός Άτλαντας του Αιγαίου θα αποτελείται από τα 
παρακάτω παραδοτέα: 

Π1. Βάση γεωγραφικών δεδομένων του Άτλαντα του Αιγαίου.  

Π2. Ψηφιακοί, θεματικοί χάρτες του φυσικού  και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για 
τις διάφορες γεωγραφικές κλίμακες, όπως αυτές ορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Π3. Άτλαντας του Αιγαίου. 
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Χρόνος (Μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης) 

1  2   4  6 

Δραστηριότητα 

Καθορισμός των 
θεματικών χαρτών 
που θα υλοποιηθούν. 
(Οι θεματικοί χάρτες 
πρέπει υποχρεωτικά 
να καλύπτουν και τις 
έξι γεωγραφικές 
κλίμακες όπως αυτές 
περιγράφονται στις 
τεχνικές 
προδιαγραφές). 
 

 Π1   Π2  Π3 
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2.8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 14, του 
Μέρους Α’ της Προκήρυξης και επιπλέον: 

Τα Παραδοτέα Π1, Π2 και Π3 θα παραδίδονται σταδιακά έως και (το αργότερο) τον 
6ο μήνα υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Η Επιτροπή που 
θα συσταθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος θα συντάσσει 
Βεβαίωση Εκτέλεσης του έργου για κάθε μέρος των παραδοτέων που παραδίδεται. 
Στην  Βεβαίωση Εκτέλεσης θα αναφέρονται αναλυτικά τυχόν διορθώσεις, βελτιώσεις 
και αλλαγές επί των παραδιδόμενων χαρτών και δεδομένων. Η Βεβαίωση Εκτέλεσης 
θα κοινοποιείται στον ανάδοχο το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση 
κάποιου μέρους του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σε στενή συνεργασία με την 
Επιστημονική Ομάδα της Βιβλιοθήκης, να ενσωματώσει στους χάρτες και στα 
δεδομένα το σύνολο των αλλαγών, διορθώσεων και βελτιώσεων που του έχουν 
υποδειχτεί. Μετά την παράδοση του συνόλου του έργου (το αργότερο έξι μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης), η Επιτροπή θα συντάξει Βεβαίωση Οριστικής 
Εκτέλεσης του έργου. 

Οι αλλαγές, διορθώσεις και βελτιώσεις θα γίνουν λαμβάνοντας υπόψη, κατά κύριο 
λόγο, τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Την ορθότητα και εγκυρότητα των θεματικών χαρτών και των αντίστοιχων 
χαρτογραφικών δεδομένων. 

2. Την επάρκεια των θεματικών χαρτών σε πληροφορία. 

3. Την καλαισθησία των θεματικών χαρτών. 

4. Την λειτουργικότητα της υπηρεσίας web του Ατλαντα του Αιγαίου. 

Ειδικά, κατά τον 1ο μήνα υλοποίησης του έργου, ο ανάδοχος, σε συνεργασία με την 
Επιστημονική Ομάδα της Βιβλιοθήκης, θα προσδιορίσει με ακρίβεια ποιους 
θεματικούς χάρτες θα υλοποιήσει (Παραδοτέα Π1), μέσα στα πλαίσια που ορίζονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης (κλίμακα, θέμα κλπ). 
Τονίζεται ότι τα παραδοτέα της κατηγορίας Π1 θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
ηλεκτρονικούς χάρτες  που θα αναφέρονται σε όλες τις θεματικές περιοχές όπως 
αυτές προτείνονται στις τεχνικές προδιαγραφές (Θεματικοί χάρτες φυσικού 
περιβάλλοντος, Θεματικοί χάρτες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος), και θα πρέπει να 
καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές κλίμακες (Αιγαίο, Διοικητικές περιφέρειες Αιγαίου, 
Νομοί , Νησιά, ΟΤΑ, Οικισμοί).  
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2.9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Χρόνος 
παράδοσης του 
έργου το 
αργότερο εντός 
έξι (6) μηνών  
από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ    

2 Περίοδος 
εγγύησης καλής 
λειτουργίας ένα 
(1) έτος μετά την 
παραλαβή του 
έργου 

ΝΑΙ    

3 Δείγμα δουλειάς 
στον χώρο των 
διαδραστικών 
χαρτών 

ΝΑΙ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΜΗ  
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(19%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

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

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

Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του ποσού των 
.................................................................................................ευρώ υπέρ της Εταιρείας 
.........................................................................Δ/νση........................................................
....................................................... για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο 
διαγωνισμό της 04/02/2008 για την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού, Διαδραστικου Άτλαντα του 
Αιγαίου σύμφωνα με την με αριθμό Πρωτοκόλλου 2464/Μ/07 Προκήρυξη σας. 

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

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

 

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

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

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

 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

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

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

  

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του ποσού των ........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας..................................................................................... 
Δ/νση............................................................................................................... για την 
καλή εκτέλεση των όρων της από ---/---/--- υπογραφείσας σύμβασης για την Ανάπτυξη 
Ηλεκτρονικού, Διαδραστικου Άτλαντα Του Αιγαίου, συνολικής αξίας 
………………………… σύμφωνα με την αριθμό Πρωτοκόλλου 2464/Μ/07 Προκήρυξη 
σας. 

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

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

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

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... και είναι δυνατόν να 
παρασταθεί εφόσον ζητηθεί πριν από την λήξη από εσάς. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

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

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

 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

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

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του ποσού των ........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας..................................................................................... 
Δ/νση............................................................................................................... για την 
καλή λειτουργία του παραδοθέντος υπ’ αυτής έργου της με ημερομηνία σύμβασης ------
----------- που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία, για την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού, 
Διαδραστικου Άτλαντα του Αιγαίου, αξίας ………………………… σύμφωνα με την 
αριθμό Πρωτοκόλλου 2464/Μ/07 Προκήρυξη σας και το οποίον ποσόν καλύπτει το 5% 
της αξίας αυτής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

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

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

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

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... και είναι δυνατόν να 
παρασταθεί εφόσον ζητηθεί πριν από την λήξη από εσάς. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας. 

 


