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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθµ. Πρωτ. : 364/Α/09 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2009 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ)  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 11ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2009)  

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, την 26η Μαΐου 
2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος) στην 
Αθήνα, θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισµό µίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών 
(εστίασης), µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά (Απόφαση Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας 12ο 

Επταµελές/1.10.2008, θέµα, 11i), στα πλαίσια διοργάνωσης του 11ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου 
Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (CEST2009), κατά το διάστηµα από 1ης έως 
και 6ης Σεπτεµβρίου 2009, στην ευρύτερη περιοχή Χανίων, Νοµού Χανίων, νήσου Κρήτης. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους κάτωθι όρους : 
 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά. 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου εκτιµάται ότι ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό 
των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (44.950,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, ο οποίος θα βαρύνει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
– Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 

Η δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών σε αίθουσες συνεδριάσεων και διατροφής των 
συµµετεχόντων στο 11ο ∆ιεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας 
(CEST2009), θα καλυφθεί από το έργο «Χηµικά – Τοξικά στο Περιβάλλον - Συνέδριο».  
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η µίσθωση συνεδριακού χώρου και η εκτέλεση 
συναφών υπηρεσιών (εστίασης) στα πλαίσια διοργάνωσης του 11ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου 
Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (CEST2009), που θα πραγµατοποιηθεί το 
τριήµερο 3-5 Σεπτεµβρίου 2009. Η µίσθωση του χώρου θα γίνει για το διάστηµα 1 – 6 
Σεπτεµβρίου 2009 (1 & 2 Σεπτεµβρίου εργασίες προετοιµασίας, 3-5 Σεπτεµβρίου κυρίως 
συνέδριο, 6 Σεπτεµβρίου εργασίες κλεισίµατος). Το εκτιµώµενο σύνολο των συνέδρων και των 
συνοδών µελών είναι 200 - 300 άτοµα. Ο ακριβής αριθµός των συνέδρων θα δηλωθεί εγγράφως, 
από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του συνεδρίου, έξι (6) ηµέρες πριν την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε : 

• To Π.∆. 715/10.09.1979, Φ.Ε.Κ. Α΄Αρ. φύλλου 212/10.09.1979 
• Το Π.∆. 118/10.07.2007, Φ.Ε.Κ. Α΄Αρ. φύλλου 150/10.07.2007 
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• Τις διατάξεις του Π.∆. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασµών Έρευνας στα Α.Ε.Ι 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.8.1996, που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994. 

• Την Κ.Α./679/22.08.1996, Φ.Ε.Κ. Β΄ Αρ. φύλλου 826/10.09.1996. 
• Τις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η ανακοίνωση της παρούσας προκήρυξης πραγµατοποιείται: 
 

• Με τη δηµοσίευση της περιλήψεως της σε µια (1) τουλάχιστον πανελλήνιας κυκλοφορίας 
εφηµερίδα στις 29 Απριλίου 2009. 

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

Κρήτης) στις 29 Απριλίου 2009. 
 

• Με την καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr), 
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 
(www.aegean.gr/rc) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Συνδέσµου 
Επαγγελµατιών Οργανωτών Συνεδρίων, HAPCO (www.hapco.gr) στις 29 Απριλίου 
2009. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας και του αναδόχου θα 
υπογραφεί σύµβαση. Η διάρκειά της θα είναι µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2009.  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 7 : ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Αντίτυπα της προκήρυξης αυτής δίνονται από την Γραµµατεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, στη Μυτιλήνη, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις αρµόδιες υπαλλήλους κα Κοντού Αλεξάνδρα, τηλ. : 22510-
36700, email: alkon@aegean.gr, και κα Καβακλή Ζαχαρώ, τηλ. : 22510-36716, email: 
zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709 καθώς κι από το υποκατάστηµα του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, στην Αθήνα, (Βουλγαροκτόνου 30, 4ος όροφος), κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Χριστίνα Μακρή, τηλ. 210-
6492451, Fax: 210-6492499, e-mail: chm@aegean.gr.   
 
Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 15η Μαΐου 2009 
και ώρα 15:00.  
 
Γενικές πληροφορίες σχετικές µε το τεύχος του διαγωνισµού δίδονται από τα γραφεία του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο 
∆ιοίκησης, στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα 
Καβακλή Ζαχαρώ, τηλ. : 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709 
 
Ειδικές πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού δίνονται από τα γραφεία του 
υποκαταστήµατος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, στην Αθήνα, 
(Βουλγαροκτόνου 30, 4ος όροφος), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια 
υπάλληλο κα Χριστίνα Μακρή, τηλ. 210-6492451, fax: 210-6492499, e-mail: chm@aegean.gr.   
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
8.1. Συνεδριακός τόπος 
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• Τόπος πραγµατοποίησης του Συνεδρίου: ευρύτερη περιοχή Χανίων, Νοµού Χανίων, νήσου 
Κρήτης.  
 
8.2. Συνεδριακός χώρος 

⇒ Μία (1) αίθουσα των τριακοσίων πενήντα (350) ατόµων σε θεατρική διάταξη  
⇒ Τέσσερις (4) αίθουσες των ογδόντα έως εκατό (80-100) ατόµων σε θεατρική διάταξη  
⇒ Χώρος για γραµµατεία συνεδρίου 
⇒ Χώρος για ανάρτηση εργασιών posters 
 

Να αναφερθούν η κατηγορία και ο ακριβής τόπος της επιχείρησης, που θα προταθεί.  
Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των προτεινόµενων συνεδριακών χώρων (διαθέσιµος εξοπλισµός, 
κλιµατισµός, εξωτερικοί χώροι, έξοδοι κινδύνου, κ.λπ.), η µέγιστη χωρητικότητα σε άτοµα, 
καθώς και ο αριθµός/εµπειρία του προσωπικού της επιχείρησης σε παρόµοιες διοργανώσεις.  
Ώρες χρησιµοποίησης αιθουσών: 08.00 έως 21.00 από 1 Σεπτεµβρίου 6 Σεπτεµβρίου 2009 (1 και 
2 Σεπτεµβρίου 2009 για προετοιµασία, 3 – 5 Σεπτεµβρίου κυρίως συνέδριο, 6 Σεπτεµβρίου για 
αποκατάσταση του συνεδριακού χώρου µετά τη λήξη του Συνεδρίου). 
 
8.3. Εξοπλισµός 
Σε όλους τους συνεδριακούς χώρους θα χρησιµοποιηθεί ο εξοπλισµός του συνεδριακού κέντρου 
(µικροφωνική εγκατάσταση, ασύρµατα µικρόφωνα, εξοπλισµός προβολής κτλ.). Στο χώρο της 
Γραµµατείας θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιµότητα τηλεφωνικής γραµµής και παροχής internet. Ο 
ανάδοχος θα παρέχει τεχνικό προσωπικό για την εγκατάσταση του εξοπλισµού καθώς και την 
απεγκατάστασή του µετά το τέλος του συνεδρίου, επίσης είναι υποχρεωµένος να παρέχει 
τεχνική κάλυψη καθ΄ολη την διάρκεια του συνεδρίου. 
 
Επίσης θα παρέχει όλα τα παρελκόµενα για τη λειτουργία του εξοπλισµού όπως καλωδιώσεις, 
βάσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος καθώς και εφεδρικό εξοπλισµό για αντικατάσταση 
µηχανήµατος σε περίπτωση δυσλειτουργίας . 
 
8.4. Λοιπές εργασίες 
8.4.1. Υπηρεσίες εστίασης συνέδρων 
Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες εστίασης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 
σε χώρους, που θα λάβει χώρα το συνέδριο και σύµφωνα µε τα παρακάτω : 
 

 Ένα (1) κοκτέιλ υποδοχής (welcome cocktail), όπου θα παρέχονται ορεκτικά, γλυκά, 
αναψυκτικά, κρασί λευκό και κόκκινο, µπίρες, εµφιαλωµένο νερό, αναψυκτικά.   

 Έξι (6) διαλείµµατα για καφέ (coffee breaks), όπου θα παρέχεται καφές φίλτρου, τσάι σε 
διάφορες γεύσεις, εµφιαλωµένο νερό, αναψυκτικά, χυµός πορτοκάλι, κέικ, ποικιλία 
βουτηµάτων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει διαθέσιµο νερό για τους οµιλητές µέσα στην 
αίθουσα.  

 ∆ύο (2) διαλείµµατα για µεσηµεριανό (lunch breaks), όπου θα παρέχεται γεύµα (ελαφρύ 
φαγητό τύπου Buffet, κρύα πιάτα, σαλάτες, γλυκό, φρούτα, εµφιαλωµένο νερό, 
αναψυκτικά). Το µενού πρέπει να διαφοροποιείται ως προς τα πιάτα κάθε ηµέρα και να έχει 
επιλογές για χορτοφάγους.  

 Ένα (1) διάλειµµα για πρόχειρο γεύµα µε snacks (µικρά σάντουιτς, γλυκά, νερό, 
αναψυκτικά).  

 Ένα (1) βραδυνό δείπνο σε µπουφέ όπου θα παρέχεται δείπνο τύπου Buffet (σαλάτες, 
διάφορα πιάτα ζεστά και κρύα, γλυκά, αναψυκτικά, κρασί λευκό και κόκκινο, εµφιαλωµένο 
νερό).  

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ποσότητα φαγητού θα πρέπει να είναι επαρκής για το σύνολο των 
συνέδρων και των συνοδών µελών,  προσαυξηµένη κατά 10% 
 
Αναλυτικά οι ηµεροµηνίες και ώρες (ενδεικτικά) των υπηρεσιών εστίασης δίνονται στον πίνακα 
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που ακολουθεί: 
 

Ηµεροµηνία Ώρα Προσφερόµενη 
υπηρεσία 

Αριθµός 
συµµετεχόντων 

Τετάρτη 02/09/2008 21:00 Welcome drink 100 
Πέµπτη 03/09/2008 11:00 ∆ιάλειµµα καφέ 150-250 
Πέµπτη 03/09/2008 14:00 Γεύµα 150-250 
Πέµπτη 03/09/2008 18:00 ∆ιάλειµµα καφέ 150-250 

Παρασκευή 04/09/2008 11:00 ∆ιάλειµµα καφέ 150-250 
Παρασκευή 04/09/2008 14:00 Γεύµα 150-250 
Παρασκευή 04/09/2008 18:00 ∆ιάλειµµα καφέ 150-250 
Σάββατο 05/09/2008 11:00 ∆ιάλειµµα καφέ 150-250 
Σάββατο 05/09/2008 14:00 Πρόχειρο γεύµα µε snacks 150-250 
Σάββατο 05/09/2008 18:00 ∆ιάλειµµα καφέ 150-250 
Σάββατο 05/09/2008 21:00 ∆είπνο  180-250 

 
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 κοκτέιλ υποδοχής.   
 
Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των χώρων εστίασης των συµµετεχόντων του Συνεδρίου 
(διαθέσιµος εξοπλισµός, κλιµατισµός, εξωτερικοί χώροι, έξοδοι κινδύνου, κ.λπ.), η µέγιστη 
χωρητικότητα σε άτοµα, καθώς και ο αριθµός/εµπειρία του προσωπικού της επιχείρησης σε 
παρόµοιες διοργανώσεις.  
 
8.4.2. Υπηρεσίες ∆ιαµονής 
Να αναφερθούν ειδικές τιµές δωµατίων, που προσφέρονται για τους συµµετέχοντες στο 
συνέδριο (τιµές µε και χωρίς ηµιδιατροφή), πιθανές προσφορές δωρεάν δωµατίων προς την 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, κ.α. 
 
8.4.3. Λοιπές εργασίες 

 Προετοιµασία συνεδριακού χώρου.  
 Τοποθέτηση πινακίδων καθοδήγησης/σήµανσης στο συνεδριακό χώρο.   
 Πίνακας ανακοινώσεων για την ενηµέρωση των συνέδρων 
 Πίνακες ανακοινώσεων για την ανάρτηση των αναρτηµένων εργασιών (posters) 
 Αποκατάσταση του συνεδριακού χώρου µετά τη λήξη του Συνεδρίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Ως χρόνος έναρξης της µίσθωσης θεωρείται η 1η Σεπτεµβρίου 2009. Η διάρκεια της µίσθωσης θα 
είναι για έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι και την 6η Σεπτεµβρίου 2009. Παράταση 
της µίσθωσης µπορεί να γίνει µόνο σε συµφωνία µε τον ανάδοχο. Σε περίπτωση αναβολής του 
συνεδρίου για άλλη ηµεροµηνία, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια µίσθωσης θα τροποποιηθούν 
ανάλογα.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Η καταβολή της αµοιβής του αναδόχου θα γίνει, µε τον τρόπο που ο υποψήφιος επιλέξει 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 της παρούσας προκήρυξης και θα αναφέρει ρητά στην προσφορά του.   
 
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). 
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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.  

Ο υποψήφιος πρέπει 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, υπηρεσίες  κ.λ.π. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   
13.Α.  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους δικαιολογητικά 
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 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, ιδίως της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας 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 πενήντα ηµέρες (150) ηµέρες. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
13.Β. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους δικαιολογητικά 
συµµετοχής, θα ζητηθούν όµως - µετά την αποστολή έγγραφης ανακοίνωσης - από τον 
αναδειχθέντα ανάδοχο τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

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.  

 
Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα κάτωθι : 

 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι δικαιολογητικά 
φερεγγυότητας, επαγγελµατικής ικανότητας, χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής επάρκειας, 
τεχνικής ικανότητας : 
14.1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το 

απασχολούµενο προσωπικό και τη δυνατότητα εκτέλεσης και υποβολής του ζητούµενου 
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έργου.  

14.2. Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.  

14.3. 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 διοργάνωση συνεδρίων, 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.  

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

14.5. 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.  

14.6. 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 25 Μαΐου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 
στο υποκατάστηµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας  στην Αθήνα 
(Βουλγαροκτόνου 30). 
 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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, στο υποκατάστηµα του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι τις 25 Μαΐου 2009, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00  και θα έχουν την κάτωθι µορφή :  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» 
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ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 30, 114 72 ΑΘΗΝΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
«ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ)  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΤΟΥ 11ου  ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2009)» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 364/Α/09/22.04.2009 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 26 Μαΐου 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 
Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», στον οποίο τοποθετούνται τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 13Α της παρούσας προκήρυξης. 

• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία τοποθετούνται 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που 
αναφέρονται στα άρθρα 8, 12 και 14 της παρούσας προκήρυξης. Επισηµαίνεται ότι όλα τα 
φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της  οικονοµικής, 
συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, 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. 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 συνυποψηφίους 
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος οφείλει να σηµειώνει 
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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 των δικαιολογητικών, ο φακελος 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 τα δικαιολογητικά, 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. 
 
18.1. Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 
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 απαιτήσεων των 
άρθρων 8, 12 και 14 της παρούσας προκήρυξης. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρέπει 
να συµπεριλαµβάνονται αναλυτικά : α) οι προτεινόµενος χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου, β) 
αναλυτικά µενού που αφορούν την εστίαση των συνέδρων και των συνοδών µελών, γ)  
προτεινόµενων δωµατίων µε τις αντίστοιχες τιµές για το µέρος που αφορά την διαµονή, δ) 
πιθανό κόστος ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισµού ε) πιθανό κόστος ενοικίασης πινακίδων 
(poster stands) για ανάρτηση αναρτηµένων εργασιών στ) µεθοδολογία υλοποίησης λοιπών 
εργασιών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν κατά βούληση συνοδευτικά οποιοδήποτε 
άλλο υλικό, π.χ. φωτογραφίες.  

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού όλα τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς, αναλυµένη σε ενότητες και υποενότητες. 

 
18.2. Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής 
προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της 
παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται το κόστος των 
προσφεροµένων υπηρεσιών, καθώς και το συνολικό κόστος της προσφοράς. Προϊόντα ή 
υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε 
καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά 
κόστη κ.λ.π. Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του 
προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις. 
 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 
υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας αποτέλεσµα. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της οικονοµικής 
προσφοράς και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό µέσο (CD, DVD ή άλλο) το οποίο θα εµπεριέχεται 
µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών 
µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονοµικής προσφοράς 
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που θα υποβληθούν στο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό µέσο µε εκείνους της οικονοµικής 
προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο έγγραφο αντίτυπο της προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν πενήντα (150) ηµέρες 
τουλάχιστον, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί 
να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας, πριν την λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/10.07.2007). 
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΤΙΜΕΣ  
Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι 
και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα προκήρυξη. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 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 21 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
21.1. Αποσφράγιση προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους, 
αν αυτοί το επιθυµούν. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
21.2. ∆ιαδικασία αποσφράγισης  
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

1. Αριθµείται, µονογράφεται 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 µε τα δικαιολογητικά, αριθµούνται δε και µονογράφονται 
από την Επιτροπή όλα τα φύλλα των δικαιολογητικών. Ακολουθεί έλεγχος των 
δικαιολογητικών όπως περιγράφεται στη συνέχεια από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού.  

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.  

6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 
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αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιµών (Aπόφαση Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας 192/19.07.2007, θέµα 
8.B.v). 

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

21.3. Μέθοδος αξιολόγησης  
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε τα 
παρακάτω :  

• Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω 
αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν 
αποσφραγίζονται. 

• Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αποδεκτών προσφορών, όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια. 

• Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός αν 
ρητά ορίζεται διαφορετικά.  

• Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί επί ποινή 
αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
µε ειδικά αιτιολογηµένη κρίση της δύναται κατ΄εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή 
υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση 
δικαιώµατος εκ µέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις.  

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

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

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

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

• Γίνεται κατάταξη των προσφορών, για την τελική επιλογή της συµφερότερης 
προσφοράς.  

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

• Ο υποψήφιος 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. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε 
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας, 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. 

 
21.4. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 

i) Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης: 
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• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

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

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 

ii) Τεχνική Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υπόλοιπων προσφορών. 
iii) Οικονοµική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών. 
iv) Τελική κατάταξη των προσφορών µε βάση το λόγο Β/Κ. 

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

 
21.5. 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. 
 
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  προµηθευτής, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος. 
 
21.6. 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 (Οµάδες κριτηρίων – κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης). 
 
Όλα τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων βαθµολόγησης βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 
100 βαθµούς. 
 
Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους 
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του. Η συνολική βαθµολογία της κάθε 
οµάδας είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο 
οµάδων. 
 
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως και 110 βαθµούς. 
 
21.7. Οµάδες κριτηρίων –Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 
Οι οµάδες κριτηρίων, τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε οµάδας και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές βαρύτητας έχουν ως εξής: 
 

ΟΜΑ∆Α 
Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συµφωνία προσφορών µε τις προδιαγραφές της 
προκήρυξης  

40 % 

Α.2 Λειτουργικότητα των προτεινόµενων συνεδριακών χώρων 
και χώρων εστίασης 

30 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 70% 

ΟΜΑ∆Α 
Β΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Ποιότητα προσφεροµένων υπηρεσιών 20 % 

Β.2 Προσφορά δωρεάν πρόσθετων υπηρεσιών  10 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 30 % 

 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
22.1.  Κατακύρωση 
Η κατακύρωση γίνεται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας µετά από 
πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και 
ανακοινώνεται µε έγγραφο σε όλους όσους υπέβαλλαν εµπροθέσµως προσφορά. Κανένας από 
τους υποψηφίους 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. 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δικαιούται, στη βάση του έννοµου 
συµφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να 
αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρη 
την διαδικασία του διαγωνισµού, ή να την αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτήν, 
µόνον εφόσον υπάρχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές.   
 

22.2.  Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης – Υπογραφή Σύµβασης 
Στον υποψήφιο, στον οποίο έγινε κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, µε την οποία 
ζητούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 13β της παρούσας προκήρυξης. Η ανακοίνωση 
περιλαµβάνει επίσης τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

• Περιγραφή εργασιών. 
• Την τιµή. 
• Τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών.  
• Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της προκήρυξης. 
• Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα.  
 

Ο  ανάδοχος, στον  οποίο  κατακυρώθηκε η εκτέλεση των εργασιών του συνεδρίου, υποχρεούται  
να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος µπορεί  να προσέλθει  για την υπογραφή της 
σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης.  
 
Σε περίπτωση µη προσέλευσής του, εντός της παραπάνω προθεσµίας, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας κηρύσσει τον ανάδοχο, έκπτωτο. Ακολούθως το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δύναται να προχωρήσει σε µίσθωση ανάλογου 
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συνεδριακού χώρου, εξοπλισµού, αλλά και την εκτέλεση των περιγραφοµένων στην παρούσα 
λοιπών εργασιών  χωρίς διαγωνισµό και εις βάρος του αναδόχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για 
την περίπτωση αυτή από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό 
τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό ανάδοχο.  
 
ΑΡΘΡΟ 23 : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Ερευνας διέπονται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/10.07.2007).  
 
ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
24.1.  Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 
2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
 
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 ι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των µελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
24.2.  Εγγύηση προκαταβολής 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει να του καταβληθεί το ποσό µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) 
της συνολικής συµβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α. υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης να 
καταβάλλει εγγύηση προκαταβολής, ισόποσης αξίας. Η εγγύηση προκαταβολής είναι έντοκη, 
επιβαρυµένη µε το ύψος επιτοκίου, που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1985. Η εγγύηση προκαταβολής  
θα είναι  σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. Η διάρκεια της εγγύησης 
προκαταβολής  θα πρέπει να είναι µέχρι και την εξόφληση της συµβατικής αξίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 25 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωµή θα γίνεται, κατ’ επιλογή του αναδόχου, µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
 

1. Με την εξόφληση του  100% του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου, δηλαδή µετά το πέρας του συνεδρίου και την υποβολή 
των σχετικών παραστατικών στις οικονοµικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – 
Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας.. 

2. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 10% της συµβατικής αξίας 
προ Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου µετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. Το ποσό της προκαταβολής, που 
χορηγείται και ο τόκος, που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι και την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας συµψηφίζεται κατά την εξόφληση της συµβατικής αξίας. 
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Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007): 
Α.  Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών   
Β. Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.  

Τον ανάδοχο δεν βαρύνει καµία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 8% που επιβάλλει το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) δαπάνης. 
Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
ΑΡΘΡΟ 26 : ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του συνεδριακού χώρου, που θα υποδειχθούν 
από τον ανάδοχο στην κατακυρωθείσα προσφορά του και θα περιγράφονται στην σχετική 
σύµβαση. 
Η παράδοση του συνεδριακού χώρου θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεµβρίου 2009 ενώ η 
επιστροφή του την Κυριακή 6 Σεπτεµβρίου 2009. Ο ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, πέντε (5) ηµέρες πριν την παράδοση, ότι 
προτίθεται να παραδώσει τον χώρο. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους προς µίσθωση χώρους, είδη του εξοπλισµού  και να 
εκτελέσει τις εργασίες στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, σύµφωνα µε 
τους όρους της προκήρυξης κατά τον συµφωνηθέντα χρόνο σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
παρούσα προκήρυξη και τα όσα θα αναγράφονται στην σύµβαση µίσθωσης, που θα υπογραφεί, 
ειδάλλως η σύµβαση λύεται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας υπέρ 
του οποίου καταπίπτει η κατατεθειµένη εγγύηση. Ακολούθως το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας δύναται να προχωρήσει σε µίσθωση ανάλογου συνεδριακού χώρου και 
εκτέλεση υπηρεσιών, χωρίς διαγωνισµό και εις βάρος του αναδόχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
για την περίπτωση αυτή από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Η παραλαβή διενεργείται από τριµελείς επιτροπές που συγκροτούνται µε αποφάσεις του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Ερευνας και οι οποίες συντάσσουν βεβαίωση 
εργασιών, η οποία υπογράφεται εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαµβάνει ο ανάδοχος 
ενώ το δεύτερο παραδίδεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 
 
 Η µέσω βεβαίωσης εργασιών παραλαβή των προς µίσθωση συνεδριακού χώρου και εξοπλισµού, 
δωµατίων και η εκτέλεση λοιπών εργασιών από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ή για πάσης φύσεως 
ελαττώµατα αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 27 : ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δεν υπόκειται σε καµία αποζηµίωση 
υπέρ του αναδόχου για τις εκ της συνήθους χρήσης ή κακής κατασκευής των προς µίσθωση 
συνεδριακού χώρου, και εξοπλισµού για εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας προκληθείσας 
βλάβης ή ζηµιάς τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 28 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, να ενεργεί τις αναγκαίες επισκευές και 
να επανορθώνει τις εκ της συνήθους χρήσεως φθορές εντός µίας (1) ηµέρας από τη σχετική 
ειδοποίηση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. 
 
Σε περίπτωση άρνησης, ή µη ενεργείας από τον ανάδοχο των ανωτέρω εργασιών το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, έχει το δικαίωµα, ή να διακόψει την 
καταβολή του µισθωτηρίου µέχρι την εκτέλεση αυτών ή να προβεί σε µονοµερή λύση της 
σύµβασης µίσθωσης και την απ' ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την περίπτωση 
αυτή από την ισχύουσα νοµοθεσία, ή να ενεργήσει τις επισκευές εις βάρος του αναδόχου. Το 
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ποσό της δαπάνης, παρακρατείται από το, µετά την επισκευή, προς πληρωµή αντίτιµο της 
συµβατικής αξίας του έργου, µετά από βεβαίωση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, δύναται να προέλθει κατά τη διάρκεια 
της σύµβασης µίσθωσης χωρίς καµία αποζηµίωση του αναδόχου σε µονοµερή λύση της 
σύµβασης, εάν: 
α) προσφερθεί, σε αυτό από τρίτο, η δωρεάν χρήση καταλλήλου συνεδριακού χώρου, δωµατίων 
και εξοπλισµού   
β) αναβληθεί η διοργάνωση του συνεδρίου για λόγους ανωτέρας βίας 
Η, για τους προαναφερθέντες λόγους, λύση της σύµβασης µίσθωσης προϋποθέτει την έγγραφη 
ειδοποίηση, του αναδόχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης της 
σύµβασης µίσθωσης, από την οποία παύει και οποιαδήποτε υποχρέωση του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας για την καταβολή του αντίτιµου της συµβατικής αξίας 
του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 29 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
29.1. 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 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 
  
29.2. 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 στο Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
29.3. Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Αρχή Πληρωµής και την 
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  
 
Επισυνάπτονται :  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης. 

 
                                                        Αντιπρύτανις 

 
 

Καθηγήτρια 

Χρυσή Βιτσιλάκη 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΟ

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1           

2           
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10 

  

        

11           
ΣΥΝΟΛΟ         

 
 
 

 
 
Σε περίπτωση που :  
α) ο αριθµός των συνέδρων µειωθεί,  
β) το πρόγραµµα του συνεδρίου συντµηθεί κατά µία ηµέρα είτε λόγω µετακίνησης 
της ηµεροµηνίας αεροµεταφοράς (προγραµµατισµένη αλλαγή δροµολογίου),  
γ) είτε για λόγους ανωτέρας βίας (απαγόρευση αεροµεταφοράς, απεργία προσωπικού 
αεροπορικής εταιρείας, κ.αλ.),  
παρακαλείσθε να αναφέρετε την δαπάνη ανά άτοµο και συνολικά 
(συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.).  
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Σελίδα 18 από 18 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

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

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

Ταχ. ∆/νση : ………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………………………………….. 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

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

 

Προς 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 

Ταχ.∆/νση : Κτήριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου 

       Μυτιλήνη 81100 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  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..................................................................................... 
∆/νση............................................................................................................... για την 
καταβολή προκαταβολής του δέκα τοις εκατό (10%) της υπ’ αριθµ. σύµβασης 
………………………….. συνολικής αξίας προ Φ.Π.Α. ………………………… για την µίσθωση 
συνεδριακού χώρου και λοιπών εργασιών (εστίασης), στα πλαίσια διοργάνωσης του 11ου 
∆ιεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (CEST2009). 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από 
την καταβολή προκαταβολής του δέκα τοις εκατό (10%) 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 εξόφληση της συµβατικής αξίας. 

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

 


