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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

ΤΟΥ 4ΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ  
“PLANNING THE FUTURE-LEARNING FROM THE PAST: CONTEMPORARY 

DEVELOPMENTS IN TOURISM, TRAVEL & HOSPITALITY”,  
ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΤΗΝ ΡΟ∆Ο 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 5 
Φεβρουαρίου  2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ., θα διεξάγει πρόχειρο  µειοδοτικό 
διαγωνισµό εστίασης των συµµετεχόντων του 4ου ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα 
«Planning the Future-Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & 
Hospitality» της Σχολής Επιστηµών ∆ιοίκησης και του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, που θα πραγµατοποιηθεί, στην Ρόδο, κατά 
το διάστηµα από 3 έως και 4 Απριλίου 2009, στα γραφεία του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» 
(Καρράδειο Κτίριο - Μιχαήλ Λιβανού 54) στη Χίο, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά άτοµο (Απόφαση Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας 8ο 

Επταµελές/16.04.2008, θέµα xiii).   
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους κάτωθι όρους : 
 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την την χαµηλότερη τιµή εστίασης 
ανά άτοµο, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας προκήρυξης. 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της εστίασης  εκτιµάται ότι ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο 
ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α, ο οποίος θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας.  

Το κόστος της εστίασης θα καλυφθεί από τις εγγραφές των συνέδρων, από χορηγούς και 
δωρεές. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η εστίαση των συνέδρων του 4ου ∆ιεθνούς 
Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα «Planning the Future-Learning from the Past: Contemporary 
Developments in Tourism, Travel & Hospitality» της Σχολής Επιστηµών ∆ιοίκησης και του 
∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, που θα 
πραγµατοποιηθεί, από τις 3 έως και 4 Απριλίου 2009, στην Ρόδο. Ο εκτιµούµενος ελάχιστος 
αριθµός συνέδρων είναι 200 άτοµα.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Το κείµενο της προκήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον 
διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 
 
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 
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3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από τον υποψήφιο όλων των όρων της προκήρυξης των αποφάσεων του Ειδικού Λογαριασµού 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας-νοµολογίας σχετικά µε 
τις µισθώσεις αιθουσών και εξοπλισµού από τα Ν.Π.∆.∆. 
 
4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 
το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης, από την αρµόδια υπάλληλο κα Ζούντα Αλεξάνδρα, 
τηλ.: 22710 35323, email: mba0408@aegean.gr
 
5. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η ανακοίνωση της παρούσας προκήρυξης πραγµατοποιείται: 
 

• Με τη δηµοσίευση της περιλήψεως της σε µια τουλάχιστον τοπικής κυκλοφορίας 
εφηµερίδα. 

 
• Με την αποστολή της παρούσας προκήρυξης στα Επιµελητήρια (Ε.Β.Ε.Α., Επιµελητήριο 

Χίου & ∆ωδεκανήσου) 
 

• Με την καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr), 
στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr/rc).  

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Αντίτυπα της προκήρυξης αυτής δίνονται από την Γραµµατεία του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Χίο (Καρράδειο Κτίριο - Μιχαήλ 
Λιβανού 54), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Ζούντα 
Αλεξάνδρα, τηλ.: 22710 35323, email: mba0408@aegean.gr
 
 
Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 26η Ιανουαρίου 
2009 και ώρα 15:00.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ 
7.1. Υπηρεσίες εστίασης συνέδρων 
Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες εστίασης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 
σε χώρους, που θα λάβει χώρα το συνέδριο :   
 

Α. Τέσσερα (4) διαλείµµατα για καφέ (coffee breaks), αναλυτικά: 

Νο 1 (Τρία διαλείµµατα), όπου θα παρέχεται φρεσκοκοµµένος καφές φίλτρου, ποικιλία 
τσαγιών, γάλα , λεµόνι, ζάχαρη, ζαχαρίνη,  εµφιαλωµένο νερό 

Νο 2 (Ένα διάλειµµα) όπου θα παρέχεται, φρεσκοκοµµένος καφές φίλτρου, ποικιλία τσαγιών, 
γάλα, λεµόνι, ζάχαρη, ζαχαρίνη, εµφιαλωµένο νερό, ποικιλία από κέικ και βουτήµατα. 

Β. ∆ύο (2) ελαφριά γεύµατα για µεσηµεριανό (light lunch breaks), αναλυτικά: 

Νο 1 (ένα ελαφρύ γεύµα), όπου θα παρέχεται το παρακάτω µενού: 
1. ΣΑΛΑΤΕΣ, Σαλάτα του Κηπουρού, Ποικιλία σαλατικών µε τοµατίνια, 

Καλαµπόκι βραστό, Επιλογή από τρία είδη σάλτσας, Πίκλες, Μαύρες και 
πράσινες ελιές 
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2. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ, Παραδοσιακή πατατοσαλάτα µε ελαιόλαδο και 
κάπαρη, Αγιορείτικη µελιτζανοσαλάτα, Ρεβυθοσαλάτα µε κηπευτικά και 
σάλτσα από µέλι 

3. ΜΠΟΜΠΕΣ, Μπόµπα µε ζαµπόν και τυρί, Μπόµπα µε τυρί Ροκφόρ και 
µαρούλι 

4. ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, Τονοσαλάτα µε µαρούλι και µαγιονέζα σε µαύρο 
ψωµί, Σάντουιτς µε γαλοπούλα, τυρί και σγουρό µαρούλι 

5. ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ, Γαλλικά παστάκια µε δύο γεύσεις, Ταρτάκια φρούτων, Καλάθι 
µε φρέσκα φρούτα εποχής 

6. ΠΟΤΑ, αναψυκτικό και εµφιαλωµένο νερό 
 

Νο 2 (ένα ελαφρύ γεύµα), όπου θα παρέχεται το παρακάτω µενού: 
1. ΣΑΛΑΤΕΣ, Σαλάτα του Κηπουρού, Ποικιλία σαλατικών µε τοµατίνια, 

Καλαµπόκι βραστό, Επιλογή από τρία είδη σάλτσας, Πίκλες, Μαύρες και 
πράσινες ελιές 

2. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ, Σαλάτα Κόλσλοου, Παραδοσιακή Ελληνική χωριάτικη 
σαλάτα, Κλασική σαλατα Νισουάζ 

3. ΜΠΟΜΠΕΣ, Μπόµπα µε κοτοσαλάτα, Μπόµπα µορταδέλα και τυρί 
4. ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, Μίνι τριώροφο σάντουιτς, Ανοιχτό σάντουιτς  σε 

ψωµί σίκαλης µε πέστροφα και Χορς Ράντις σος, Κρουασάν µε καπνιστό 
χοιρινό και µαρούλι 

5. ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ, Εκλεράκια Σοκολάτας, Σουδάκια µε Καραµέλα, Καλάθι µε 
φρέσκα φρούτα εποχής 

6. ΠΟΤΑ, αναψυκτικό και εµφιαλωµένο νερό 
 

Γ. Ένα (1) επίσηµο δείπνο (Gala dinner), όπου θα παρέχεται το παρακάτω µενού: 
1. Βοδινό διπλό κονσοµέ “Σελεστίν” µε λεπτοκοµµένες Κρεπούλες 
2. Φιλέτο Σολωµού ψητό πάνω σε δίχρωµες ταλιατέλες µε µελάνι σουπιάς, Αρωµατική  

σάλτσα από κοτοπουλόζουµο µαύρη ελιά, µπρινουάζ τοµάτας & ψιλοκοµµένο 
Σιµπουλέτ 

3. Σορµπέ  Λεµονιού µε άρωµα µέντας 
4. Μενταγιόν από Φιλετάκια Χοιρινά σωτέ σάλτσα σαµπάνιας µε ροζ και πράσινο πιπέρι, 

Ναπολεόν απο ψητά λαχανικά σχάρας, από µαϊντανό, τρίχρωµες πιπεριές, πράσινο 
κολοκύθι και µανιτάρια Πλερώτους 

5. Πάστα Καπουτσίνο µε σος σοκολάτας & καφέ 
6. Αρωµατικός Καφές Φίλτρου 
7. Mignardises από φρέσκα φρούτα 
8. ΠΟΤΑ, Κατ' άτοµο, 1/2 µπουκάλι τοπικό κρασί και ½ µπουκάλι εµφιαλωµένο νερό. 

 
Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για το προσωπικό, τον εξοπλισµό και τα έπιπλα που είναι 
απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών εστίασης. Ανάλογα µε τον αριθµό των συνέδρων και 
των συνοδών µελών, ο χώρος  θα πρέπει να εξοπλιστεί µε τραπέζια στη διάρκεια των 
διαλειµµάτων καφέ, των µεσηµεριανών γευµάτων και του επίσηµου δείπνου.   
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
Ως χρόνος έναρξης της παροχής των υπηρεσιών εστίασης θεωρείται η 3η Απριλίου 2009. Η 
διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών εστίασης θα είναι για δύο (2) ηµερολογιακές ηµέρες. 
Παράταση της παροχής των υπηρεσιών εστίασης µπορεί να γίνει µόνο σε συµφωνία µε τον 
ανάδοχο. Σε περίπτωση αναβολής του συνεδρίου για άλλη ηµεροµηνία, ο χρόνος έναρξης και η 
διάρκεια παροχής των υπηρεσιών εστίασης θα τροποποιηθούν ανάλογα.  
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του αναδόχου θα 
υπογραφεί σύµβαση. Η διάρκειά της θα είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή 
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   . . .   .     
           

του. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του συνολικού 
προϋπολογισµού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό.   
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει εφάπαξ µετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου και την 
προσκόµιση των αναγκαίων παραστατικών από τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού επιχειρήσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένες σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο στην Ελλάδα και έχουν την έδρα τους 
σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη µέλη που συµµετέχουν στον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί κατά δήλωση τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις 
επαγγελµατικής, χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής επάρκειας, προκειµένου να δικαιούται να 
αναλάβει την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας προκήρυξης.   

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να 
πληροί ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης.  

Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, προκειµένου να αντεπεξέλθει µε επιτυχία στις 
απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. Προκειµένου να το αποδείξει, πρέπει να παρουσιάσει 
αναλυτικά τα κάτωθι χαρακτηριστικά της επιχείρησής του:  

- ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της εταιρίας του  

- επιχειρηµατική δοµή  

- τοµείς δραστηριότητας 

- προϊόντα κ.λ.π. 

ΑΡΘΡΟ 13 : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
13.Α.  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: 

• ότι, ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα 

• ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Ειδικού 
Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης 
του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 
2. ∆ήλωση του υποψηφίου, στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς του. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Προσφορά που 
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι εντός του σφραγισµένου 
υποφακέλου της οικονοµικής προσφοράς συµπεριλαµβάνεται γραµµάτιο παρακαταθήκης του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή 
ανάλογου φορέα, για ποσό ίσο µε το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού προϋπολογισµού της 
Προκήρυξης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλ. χιλίων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ 
(1.992,00 €).  
 
(Επειδή το ∆ηµόσιο, τα Ν Π ∆ ∆. και οι Ο Τ.Α. απαλλάσσονται της υποχρέωσης εγγυοδοσίας, θα
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν
εγγύηση). 
 
13.Β.  ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης  
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Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους δικαιολογητικά 
συµµετοχής, θα ζητηθούν όµως - µετά την αποστολή έγγραφης ανακοίνωσης -  από τον 
ανάδοχο τα κάτωθι δικαιολογητικά και οφείλει να τα προσκοµίσει εντός είκοσι (20) ηµερών: 

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της άνω ανακοίνωσης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της ως άνω ανακοίνωσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
14.1  Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά φερεγγυότητας, επαγγελµατικής ικανότητας, χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής 
επάρκειας, τεχνικής ικανότητας : 

1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, 
το απασχολούµενο προσωπικό και τη δυνατότητα εκτέλεσης και υποβολής του 
ζητούµενου έργου.  

2. Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.  

3. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων και νοµικών προσώπων που δεν υπόκεινται στην 
υποχρέωση έκδοσης ισολογισµού, των τριών (3) προηγουµένων του έτους του 
διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο 
εργασιών, που αφορά ειδικότερα τη παροχή υπηρεσιών εστίασης συνέδρων,  των τριών 
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο του 100% του συνολικού 
προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισµού 
του έργου.  

4. Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας.  

5. Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί πριν, κατά τη διάρκεια 
και µετά τη λήξη του ανωτέρω συνεδρίου, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από την 
συµβατική σχέση τους µε την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της 
ποιότητας.  

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για 
τους σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων 
προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των 
συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο.  

 
ΑΡΘΡΟ 15 : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον πρόχειρο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν 
σφραγισµένες έγγραφες προσφορές έως τις 4 Φεβρουαρίου 2009 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
15:00 στη Γραµµατεία του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) 
«Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» (Καρράδειο Κτίριο - Μιχαήλ Λιβανού 54, 
82100 Χίος). 
 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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17.1 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 
τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 
στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

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

 
17.2  Τρόπος υποβολής – Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισµένη 
προσφορά. 
Οι προσφορές όσων επιθυµούν να µετέχουν στον διαγωνισµό, µπορεί να αποστέλλονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, στον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι τις  4 Φεβρουαρίου 2009 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 15:00  και θα έχουν την κάτωθι µορφή :  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

«ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆ΠΜΣ) 
«ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Σ∆ΠΤ)» 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΒΑΝΟΥ 54, 82100 ΧΙΟΣ 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
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ΜΕ ΘΕΜΑ “PLANNING THE FUTURE-LEARNING FROM THE PAST: CONTEMPORARY 

DEVELOPMENTS IN TOURISM, TRAVEL & HOSPITALITY”, ΣΤΗΝ ΡΟ∆Ο 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 108/Μ/09/15.01.2009 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα 
αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κι αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων 
αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς : 
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος του Ειδικού Λογαριασµού, που διενεργεί το διαγωνισµό. 
Γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης. 
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προµηθευτή, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού.  
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. Όλες οι διορθώσεις θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 
 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε 
λαµβάνεται υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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18.1 Γενικά  
Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
 

• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στην οποία 
τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά των άρθρων 12, 13.Α. και 14 της 
παρούσας προκήρυξης.  

• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία 
τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.  Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα 
των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της  οικονοµικής, 
συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, 
τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το 
τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να 
συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε 
εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα 
συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). Σε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού   ι

      
     

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφ ους 
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να 
σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». 
Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά 
ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του υποψηφίου. 

    
   

      
    

 
• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο 

τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  
 
Εξωτερικά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς και 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 στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη κατά φύλλο, τόσο 
την τεχνική, όσο και την οικονοµική τους προσφορά. 
 
18.2  Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς  
Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε 
την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει την αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον 
οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να προσεγγίσει το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης. Ιδιαίτερη 
έµφαση θα δοθεί στην οργανωτική δοµή του υποψηφίου για την παροχή των αιτουµένων 
υπηρεσιών. Η ανάλυση της µεθοδολογίας αποτελεί τµήµα της τεχνικής προσφοράς.  
 

Η δοµή της τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη δοµή των τεχνικών 
προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης.  Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται αναλυτικά µενού που αφορούν την εστίαση των συνέδρων. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν κατά βούληση συνοδευτικά οποιοδήποτε άλλο υλικό, 
π.χ. φωτογραφίες.  
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Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού όλα τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς, αναλυµένη σε ενότητες και υποενότητες. 
 
18.3 Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 
Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής 
προσφοράς, οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της 
παρούσας. Η οικονοµική προσφορά αφορά την παροχή του συνόλου των ζητούµενων 
υπηρεσιών ανά άτοµο, µε εκτιµώµενο ελάχιστο αριθµό διακοσίων (200) ατόµων  που θα 
συµµετάσχουν στο συνέδριο και καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της παρούσας 
προκήρυξης. 
 
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ. Η 
στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από 
τους υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των 
προσφερόµενων τιµών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
Γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισµένου φορέα για ποσό ίσο µε το ένα εικοστό 
(1/20) του συνολικού προϋπολογισµού της παρούσας προκήρυξης µη συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α., ως εγγύηση για το ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στη σύνταξη και υπογραφή της 
σύµβασης. 
  
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της οικονοµικής 
προσφοράς και σε µαγνητικό µέσο (cd) το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο 
φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων 
της οικονοµικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε 
µαγνητικό µέσο µε εκείνους της οικονοµικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 
αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από 
την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να 
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προβλεπόµενου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα προς τους υποψηφίους, το αργότερο 
δέκα (10) ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες.  

  
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΑΡΞΗ, ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η αρµόδια Επιτροπή θα συνέλθει για την έναρξη του διαγωνισµού στα γραφεία του 
∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και 
Πολιτική του Τουρισµού» (Καρράδειο Κτίριο - Μιχαήλ Λιβανού 54)  στη  Χίο, στις 5 
Φεβρουαρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα  10:00 π.µ.  
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Η Επιτροπή, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, συντάσσει πρακτικό διενέργειας του 
διαγωνισµού µε το οποίο προτείνει αιτιολογηµένα στον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, την παροχή υπηρεσιών εστίασης των συνέδρων ή αιτείται την µε 
απευθείας ανάθεσή τους. Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής, αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού ή την µε απευθείας ανάθεση. Για την επιλογή του καταλληλότερου αναδόχου 
εστίασης των συνέδρων, η Επιτροπή και ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, δεν δεσµεύονται από το τυχόν µικρότερο προσφερόµενο τίµηµα και δύνανται µετά από 
αιτιολογηµένη απόφασή τους, να προτιµήσουν οποιονδήποτε ανάδοχο για την εκτέλεση του 
έργου. 
 
Εάν ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου θεωρήσει ασύµφορο το 
επιτευχθέν αποτέλεσµα του διαγωνισµού, δύναται να προχωρήσει στην µε απευθείας ανάθεση 
του έργου της εστίασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από την έγκριση του 
πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης από τον 
Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας, για τη σύνταξη της σύµβασης παροχής υπηρεσιών. 
 
Σε περίπτωση µη προσέλευσής του, εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κηρύσσει τον ανάδοχο, έκπτωτο και ο τελευταίος χάνει την 
εγγύηση συµµετοχής του, η οποία καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ακολούθως ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δύναται να προχωρήσει στη 
παροχή των υπηρεσιών εστίασης των συνέδρων χωρίς διαγωνισµό και εις βάρος του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την περίπτωση αυτή από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του συνεδριακού χώρου, που θα υποδειχθεί 
κατά την διάρκεια της υπογραφής της σύµβασης. 
 
Η παράδοση των υπηρεσιών εστίασης θα πραγµατοποιηθεί από την Παρασκευή 3 Απριλίου 2009  
µέχρι και το Σαββάτο 4 Απριλίου 2009. Ο ανάδοχος   ειδοποιεί εγγράφως τον Ειδικό Λογαριασµό 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, πέντε (5) ηµέρες πριν την παροχή των υπηρεσιών, ότι 
προτίθεται να εκτελέσει τις υπηρεσίες εστίασης των συνέδρων. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπηρεσίες εστίασης των συνέδρων στον Ειδικό 
Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης κατά 
τον συµφωνηθέντα χρόνο σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και τα όσα 
θα αναγράφονται  στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών που θα υπογραφεί, ειδάλλως η σύµβαση 
λύεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου υπέρ του οποίου 
καταπίπτει η κατατεθειµένη εγγύηση. Ακολούθως ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου δύναται να προχωρήσει σε εκτέλεση υπηρεσιών εστίασης των συνέδρων, 
χωρίς διαγωνισµό και εις βάρος του αναδόχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την περίπτωση 
αυτή από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Η παραλαβή διενεργείται από τριµελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του Ειδικού 
Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και η οποία συντάσσει βεβαίωση εκτέλεσης 
υπηρεσιών, η οποία υπογράφεται εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαµβάνει ο 
ανάδοχος ενώ το δεύτερο παραδίδεται στον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. 
  
Η µέσω βεβαίωσης εκτέλεσης των υπηρεσιών από τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ή για 
πάσης φύσεως ελαττώµατα αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
24.1  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων  
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Ειδικού 
Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
24.2  Ανωτέρα βία  
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στον Ειδικό 
Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
24.3  ΈΛΕΓΧΟΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  
 
 
Επισυνάπτονται :  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης. 
 

 

Αντιπρύτανις Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
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 Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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ΣΥΝΕ∆ΡΟ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ∆ιάλειµµα για 
καφέ Νο 1 

3       

2 ∆ιάλειµµα για 
καφέ Νο 2 

1       

3 Ελαφρύ γεύµα 
Νο 1 

1       

4 Ελαφρύ γεύµα 
Νο 2 

1       

5 Επίσηµο 
∆είπνο 

1       

6 Λοιπές 
προτάσεις 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΣΥΝΕ∆ΡΟ        
 
 
 

 
  


