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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Ε-MARITIME ACADEMY) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΜΕ  

 
To Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια της 
υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «ΝΑΜΕ» του Τµήµατος Ναυτιλίας 
και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου το οποίο χρηµατοδοτείται από τα 
δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών, στις 2 ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00 µ.µ., θα διεξάγει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου ανάπτυξης 
λογισµικού για πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης (e-maritime academy) για ναυτικούς 
(Απόφαση Ειδικού Επταµελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 31/05.11.2009, θέµα 12i), 
στα γραφεία του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, (Κοραή 2α, Χίος). 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους κάτωθι όρους : 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός ανάδειξης αναδόχου για την ανάπτυξη λογισµικού για 
πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης (e-maritime academy) για ναυτικούς στα πλαίσια της 
υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «ΝΑΜΕ» του Τµήµατος Ναυτιλίας 
και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε σφραγισµένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ 
(22.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
 
Η δαπάνη για την ανάπτυξη µαθηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης για προετοιµασία ναυτικών για 
το µεταπτυχιακό πρόγραµµα ΝΑΜΕ, θα καλυφθεί από το έργο «ΝΑΜΕ Ακαδηµαϊκό Έτος: 
Προηγούµενα Έτη» του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο χρηµατοδοτείται από τα δίδακτρα των µεταπτυχιακών 
φοιτητών.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Τα αναφερόµενα στα επισυναπτόµενα και αποτελούµενα αναπόσπαστο µέρος Β’ Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Έργου της παρούσας προκήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση σε µια τουλάχιστον τοπικής κυκλοφορίας 
εφηµερίδα στις 16 Νοεµβρίου 2009.  
 
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικός 
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Λογαριασµός Έρευνας (www.aegean.gr/rc) στις 16 Νοεµβρίου 2009. Η προκήρυξη 
αποστέλλεται και ηλεκτρονικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας και του αναδόχου, θα 
υπογραφεί σύµβαση. Η σύµβαση αρχίζει να εκτελείται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η 
συνολική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους (12 µηνών) 
από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙΙ, και θα 
δεσµεύει τον ανάδοχο για τις προσφερόµενες τιµές. 
Ο ανάδοχος, τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα 
και όσους περιληφθούν στη σχετική σύµβαση, υποχρεούται να παραδώσει το έργο εντός της 
διάρκειας της σύµβασης από την υπογραφή της, στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας.. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται στα γραφεία από τα γραφεία του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη, 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Κοντού Αλεξάνδρα, (τηλ.: 
22510-36700, e-mail: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709). 
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την Γραµµατεία του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο 
∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη), από την αρµόδια υπάλληλο κα Καβακλή Ζαχαρώ (τηλ.: 22510-
36716, e-mail: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709). 
 
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από τον αρµόδιο υπάλληλο κ. Γεώργιο Γεωργούλη, ΕΤΕΠ του Τµήµατος 
Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, τηλ. 22710-35285, e-mail: ggeo@aegean.gr  
 
Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 26 Νοεµβρίου 
2009 και ώρα 15.00 µ.µ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 2 ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη. και ώρα 14.00 µ.µ. 
στα γραφεία Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(Κοραή 2α) στη Χίο, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό 
αυτό µε απόφαση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε : 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων 
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 Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε 
µε το Ν. 2513/1997 και που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, 
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υποστήριξη και λειτουργία συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, την ανάπτυξη και 
υποστήριξη εφαρµογών λογισµικού και συναφών υπηρεσιών µε το αντικείµενο του έργου, 
διαθέτουν επαρκή εµπειρία στον τοµέα της πληροφορικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 :  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
10.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
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.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
12.1. 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 τη 
σφραγίδα και την υπογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 

 
12.2. 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, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι τη 1 
∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 µ.µ. και θα έχουν την κάτωθι µορφή :  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
«ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΝΑΜΕ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 2157/Μ/09/16.11.2009 
 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2 ∆εκεµβρίου 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 
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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. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο 
πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος 
του διαγωνισµού.  
 
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 
υποψηφίους να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις 
συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους. 
 
12.3. ΦΑΚΕΛΟΣ µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε το περιεχόµενο, που περιγράφεται 
αναλυτικά στις παραγράφους 12.3.1., 12.3.2. της παρούσας. 
 
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου, δεδοµένου ότι 
κριτήριο του διαγωνισµού είναι η συνολικά χαµηλότερη τιµή. Τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς χρησιµοποιούνται µόνο για τον αποκλεισµό προσφορών που δεν πληρούν τις 
ποιοτικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. 
 
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου . 
 
Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να αναθέσει την εκτέλεση µέρους (ή µερών) του έργου ή όλο το 
έργο σε υπεργολάβους. 
 
12.3.1.  Περιγραφή των τοµέων προσφερόµενων υπηρεσιών που θα παρέχει ο 
υποψήφιος κατά την υλοποίηση του έργου. 
 
Στην παρούσα ενότητα δίδεται από τον υποψήφιο περιγραφή του προσφερόµενου έργου σε 
συνδυασµό µε τις ελάχιστες προδιαγραφές προσφερόµενων υπηρεσιών, έτσι όπως αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στη προκήρυξη. 
 
Για τις προσφερόµενες υπηρεσίες, οι υποψήφιος θα υποβάλει στοιχεία που θα τεκµηριώνουν 
την προσφορά του σε ό,τι αφορά την υποδοµή του, το χρόνο ολοκλήρωσης των 
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προσφερόµενων υπηρεσιών και τη σχετική εµπειρία του. 
 
Στο Μέρος Β΄ της παρούσης καταγράφονται οι ελάχιστες προδιαγραφές αξιολόγησης της 
τεχνικής προσφοράς. 
 
12.3.2. ΦΑΚΕΛΟΣ µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά 
συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι της παρούσης. Οι πίνακες της 
οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), 
το οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
 
Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σφραγισµένοι υποφάκελοι.  
 
Κάθε υποψήφιος που θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό δεσµεύεται ότι θα παράσχει το σύνολο 
των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη και σύµφωνα µε τις 
τιµές της οικονοµικής προσφοράς του.  
 
Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Να αναφέρουν την τιµή της προσφοράς για 
το πληροφοριακό υλικό, η οποία θα γράφεται αριθµητικά και ολογράφως µε Φ.Π.Α., και 
υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά 
περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην 
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.  
 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει 
να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται 
από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 
 
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικό Λογαριασµό 
Έρευνας, εγγράφως. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, 
και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της προκήρυξης, σύµφωνα µε τις 
κατά περίπτωση οδηγίες.  
 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
προκήρυξης ή της προσφοράς.  
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ΑΡΘΡΟ 13 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες τουλάχιστον, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : 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., για παράδοση στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από 
τους υποψηφίους αναδόχους στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη 
των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
∆ιαδικασία αποσφράγισης  
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

• Αριθµείται, µονοφράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους 
υποφακέλους τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. 

• Αριθµούνται και µονογράφονται οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. 
• 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.  

• Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιµών. 

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

• Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/10.07.2007). 

• Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή.  

• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού έχει το δικαίωµα, αν το 
κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε 
το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των 
υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της 
υποβολής του σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής. Σηµειώνεται ότι από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

• Οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της 
µετά την κατάθεσή της. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
16.1. Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή είναι δυνατό να 
γίνεται µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισµού και απόφαση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας.  
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Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας, µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφο στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. 
 
Κανένας από τους υποψηφίους αναδόχους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του 
ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις 
και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δικαιούται, στη βάση του έννοµου 
συµφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι’ αυτόν, να απορρίπτει ή να 
αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή 
ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 
 
16.2.  Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 
Στον υποψήφιο ανάδοχο, στον οποίο έγινε κατακύρωση της ζητούµενης υπηρεσίας, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση µε την οποία ζητούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 10.1 
της παρούσας προκήρυξης που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
 

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

 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.  
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούµενη υπηρεσία, υποχρεούται να 
προσέλθει εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση 
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των δέκα πέντε (15) ηµερών, που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. 
 
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε ανάδοχο τρίτης χώρας, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται µε κάθε 
πρόσφορο µέσο στον συγκεκριµένο ανάδοχο.  
 
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται  έκπτωτος  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της κείµενης νοµοθεσίας. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της ζητούµενης υπηρεσίας στον 
επόµενο κατά σειρά υποψήφιο ανάδοχο µε την συµφερότερη προσφορά ή την επανάληψη 
του διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα 
αφορά σε κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου - - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας.  
 
16.3.  Υπογραφή Σύµβασης 
Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας και του υποψηφίου 
αναδόχου που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση. Το γενικό πνεύµα της σύµβασης θα είναι 
αυτό που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη. 
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Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους αναδόχους µαζί µε τις προσφορές 
τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας διέπονται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 
(Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007) 
 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
18.1. Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά πληρωµής  
Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της 
παρούσας και µετά την έκδοση των τιµολογίων του ιδίου, και αφού προσκοµισθούν στο Το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας τα κάτωθι: 
 
Α.   Βεβαίωση εκτέλεσης οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής του έργου. 
Β.       Τιµολόγιο του αναδόχου θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ.  
 
18.2. 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 επιβάλλεται επί της 
καθαρής (προ Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
Το σύνολο των αιτούµενων υπηρεσιών, που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου) θα πρέπει να εκτελεστούν το αργότερο σε διάστηµα τριάντα (30) 
ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου όπως θα αποτυπώνεται στη προσφορά του αναδόχου 
και στη σύµβαση που θα υπογραφεί. Η εκτέλεση θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του 
αναδόχου και η βεβαίωση εκτέλεσης θα πραγµατοποιείται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) που θα ορισθεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
– Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παραδίδει στην ΕΠΠΕ ότι 
θεωρείται απαραίτητο για την υλοποίηση των έργων, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση. Όλα 
τα παραπάνω προϊόντα πρέπει να παραδίδονται, σε ηλεκτρονική µορφή (cd-manual), σε 
αριθµό ανάλογο µε τους αποδέκτες, ήτοι την ΕΠΠΕ και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) αντίτυπα. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων 
της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα 
υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν 
κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω : 
 
20.1. Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 
Η παράδοση υλικού χρονικά οριοθετείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης µε τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αναφέρει λιγότερο χρόνο 
παράδοσης, αυτό θα αξιολογηθεί θετικά. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία εκτέλεσης 
των υπηρεσιών, για λόγους που οφείλονται στον ανάδοχο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,5% επί του 
συµβατικού τιµήµατος του έργου του οποίου καθυστερεί η εκτέλεση και µέχρι 10% επί του 
συµβατικού τιµήµατος αυτού. 
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20.2. Έκπτωση αναδόχου 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας έχει το δικαίωµα να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν 
εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει/ ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης. 
 
Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 
δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του παραχθέντος υλικού, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα επί του έργου που ο ανάδοχος θα 
παραδώσει σε ηλεκτρονική (cd-manual) µορφή σε εκτέλεση της σύµβασης, µεταβιβάζονται  
επ’ αόριστον στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας για πλήρη και 
απόλυτη χρήση και εκµετάλλευση από αυτόν. 
Όλη η εργασία, διαγράµµατα, σχέδια, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο 
σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία 
του Το Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. Ο ανάδοχος µόλις 
ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 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 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του Ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει σήµερα.  
 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την ΕΠΠΕ 
και Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, 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 την ΕΠΠΕ και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας για τη πρόοδο των υπηρεσιών µε έγγραφες. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας, 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, 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 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 Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, ούτε να 
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας και δεν δεσµεύει το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
του συναίνεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
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Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας θα προσπαθούν να 
ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά 
την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
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Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
∆ικαστήρια της Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. 
 
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν 
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 25 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
25.1. 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. 
 
25.2. 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. 
 
25.3. 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. Εφόσον τα 
συνιστώντα την ανωτέρα βία γεγονότα γίνουν δεκτά από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας, θα επιµηκύνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα η εκτέλεση του 
έργου. 
 
25.4. Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Αρχή Πληρωµής και την 
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  
 
 
Επισυνάπτονται: ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ καθώς και το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας προκήρυξης. 
 

Αντιπρύτανις 
 
 

 
Καθηγήτρια 

Χρυσή Βιτσιλάκη 
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το λογισµικό που χρειάζεται για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης ναυτικών (e-maritime 
academy) θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά  
 
Η Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης ∆ιδακτικού Υλικού, παρέχει µια βασική υποδοµή για την υλοποίηση 
λύσεων και εφαρµογών σε περιβάλλοντα διαχείρισης γνώσης / δικτυακών τόπων µάθησης. 
Είναι µια πλατφόρµα, η οποία βασίζεται στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο απλοποιεί την ανάπτυξη 
εταιρικών λύσεων, ενώ µειώνει το κόστος ανάπτυξης τους.  
 
Η Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης ∆ιδακτικού Υλικού αποθηκεύει όλα τα έγγραφα και τα µετά-
δεδοµένα σε µια συγκεκριµένη βάση δεδοµένων και παρέχει βέλτιστη ασφάλεια δεδοµένων. 
Επιπλέον, όλα τα έγγραφα είναι καταχωρηµένα σε κατάλογο περιεχοµένων από µια µηχανή 
αναζήτησης συνολικού κειµένου, η οποία απλοποιεί την αναζήτηση και την ανάκληση 
γνώσεων και πληροφοριών. Ο πυρήνας  της Πλατφόρµας ∆ιαχείρισης ∆ιδακτικού Υλικού 
συνδυάζει έναν αριθµό υπηρεσιών, στις οποίες ενσωµατώνονται όλες οι βασικές λειτουργίες 
διαχείρισης γνώσης σε µια πρότυπη συναρτησιακή δοµή. Η Πλατφόρµα διαθέτει επίσης ένα 
στρώµα κατανοµής, το οποίο επιτρέπει τη δηµιουργία εφαρµογών προσαρµοσµένων στις 
διασυνδέσεις και διάλογους των χρηστών του συστήµατος για κάθε διαδικτυακή αναζήτηση . 
 
Η ∆ιαστρωµάτωση Ροής Εργασιών (Workflow layer) της Πλατφόρµας διασφαλίζει την 
αυτόµατη διαχείριση του υλικού µεταξύ των χρηστών. Είναι υπεύθυνη για τη διανοµή του 
κατάλληλου υλικού από και προς τους αντίστοιχους χρήστες (Ηλεκτρονικούς Εκπαιδευτικούς 
Παροχείς Υπηρεσιών και διαδικτυακοί µαθητές/ναυτικοί). Όλες οι δράσεις και οι 
αλληλεπιδράσεις των χρηστών, καθορίζονται στη διαστρωµάτωση της ροής εργασιών κατά το 
στάδιο της εφαρµογής της. Στο στάδιο αυτό καθορίζεται επίσης το προφίλ των χρηστών µαζί 
µε τους κωδικούς και τους περιορισµούς πρόσβασης στο αποθηκευµένο εκπαιδευτικό υλικό 
του συστήµατος. 
 
Ο συνδυασµός διαφόρων εργαλείων, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια εγγυάται την 
βέλτιστη λειτουργία της Πλατφόρµας ∆ιαχείρισης ∆ιδακτικού Υλικού : 
• ∆ιαχείριση αρχείων / εκπαιδευτικού υλικού : αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον ασφαλή και 

απλό χειρισµό των αρχείων και του εκπαιδευτικού υλικού στην Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης 
∆ιδακτικού Υλικού. 

• Ανάκτηση πληροφοριών : προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης σχεδιασµένες τόσο για τα 
αρχεία στην Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης ∆ιδακτικού Υλικού, όσο και για αρχεία σε εξωτερικά 
συστήµατα. 

• Πλαίσιο Εφαρµογών : απλοποιεί την ανάπτυξη εφαρµογών στο δίκτυο. 
• ∆ιαχείριση Γνώσης : εξειδικευµένη αναζήτηση και συντελεστής είναι δύο µόνο από τα 

συστατικά που συµβάλλουν στη δυναµική διαχείριση. 
• ∆ιαχείριση Ροής Εργασιών. 
 
Η πλατφόρµα περιλαµβάνει δύο βάσεις δεδοµένων : 
• Βάση ∆εδοµένων Περιεχοµένου Πολυµέσων. 
Εδώ αποθηκεύεται όλο το υλικό σε µορφή ήχου, video και γραπτού κειµένου, το οποίο 
διατίθεται από τον διδάσκοντα, καθώς επίσης και όλο το υλικό σε µορφή κειµένου, το οποίο 
διατίθεται από τους διαδικτυακούς µαθητές. Αυτό το υλικό είναι ένας συνδυασµός από : 
οπτικοακουστική παρουσίαση του διδάσκοντα, αρχεία του διδάσκοντα που διανέµονται στους 
διαδικτυακούς µαθητές, παρουσιάσεις µαθηµάτων, υλικό σε µορφή κειµένου, το οποίο 
αποστέλλεται από τους µαθητές στους διδάσκοντες. Επίσης τηρείται αρχείο όλων των 
ηλεκτρονικών συνοµιλιών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε µαθήµατος, µεταξύ 
όλων των εµπλεκοµένων µερών. 
 
• Βάση ∆εδοµένων ∆ιαχειριστή Μαθηµάτων 
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Καθορίζει τη δοµή του κάθε µαθήµατος παρακολουθώντας την διαδροµή όλων των 
πληροφοριών, που ανταλλάσσονται µεταξύ του διδάσκοντα και των διαδικτυακών µαθητών. 
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Για κάθε µάθηµα αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στον υπεύθυνο 
καθηγητή, στο λεπτοµερές διδακτικό πρόγραµµα και στους αντίστοιχους διαδικτυακούς 
µαθητές που έχουν κάνει εγγραφή. Σύµφωνα µε αυτή την κατηγοριοποίηση η Β/∆ διατηρεί 
αρχείο της ροής κάθε µαθήµατος (πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ του εκάστοτε 
διδάσκοντα και του κάθε µαθητή ξεχωριστά), ενώ την ίδια στιγµή εκδίδει µια ανά µάθηµα 
αναφορά για τις παρουσίες των µαθητών. Είναι δυναµική και πλήρως προσαρµόσιµη. Το 
περιεχόµενο ανακτάται από τη βάση δεδοµένων και οι σελίδες που προκύπτουν 
δηµιουργούνται σε πραγµατικό χρόνο. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, κατά τη διάρκεια του 
σταδίου υλοποίησης της εφαρµογής θα σχεδιασθούν φόρµες για κάθε τύπο σελίδας, που θα 
παράγει το σύστηµα, σύµφωνα µε το µοντέλο ροής εργασιών που προαναφέρθηκε. Το υλικό, 
που διατίθεται µέσω του ∆ιαχειριστή Μαθηµάτων, θα ταξινοµείται σε διάφορες κατηγορίες, 
ενώ θα παρέχονται πρωτοποριακοί µηχανισµοί πλοήγησης. Με αυτό τον τρόπο οι τελικοί 
χρήστες θα έχουν αποτελεσµατική  πρόσβαση στην πληροφορία µε ελάχιστη απώλεια χρόνου 
σε ερωτήσεις και πλοήγηση, καθώς αυτά θα απλοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 
 
Μονάδα ∆ιασυνδετικών ∆ιατάξεων Χρηστών 
Αυτή η εφαρµογή αποτελείται ουσιαστικά από ένα σύνολο διασυνδετικών διατάξεων, µέσω 
του οποίου οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών του e- maritime Academy θα αλληλεπιδρούν 
στο σύστηµα. Είναι ένας διαδικτυακός χώρος, στον οποίο οι διαδικτυακοί µαθητές θα 
εισέρχονται προκειµένου να παρακολουθήσουν ένα µάθηµα, να αντλήσουν αρχεία και να 
υποβάλλουν την εργασία τους. Ο σχεδιασµός αυτός, βασίζεται σε ένα διαδικτυακό 
περιβάλλον, όπου η ανταλλαγή η πληροφοριών και η συνεργασία µεταξύ διδασκόντων και 
διδασκοµένων προάγεται και ισχυροποιείται, ενώ την ίδια στιγµή, διατίθενται αποτελεσµατικά 
εργαλεία για την πρόσβαση σε υλικό, το οποίο δηµοσιεύεται από τους Ηλεκτρονικούς 
Εκπαιδευτικούς Παροχείς Υπηρεσιών. 
 
Ένα τρόπος για να καταστεί το e- maritime Academy φιλικό στο χρήστη είναι η προσαρµογή 
της Μονάδα ∆ιασυνδετικών ∆ιατάξεων Χρηστών στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε 
χρήστη. Μέσω µιας αρχικής, σύντοµης εγγραφής το σύστηµα θα είναι ενήµερο για τα 
χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη. Έτσι, όταν θα µπαίνει ο χρήστης στο σύστηµα θα βλέπει 
µια διασύνδεση δυναµικά δοµηµένη, όπου η σειρά προτεραιότητας των πληροφοριών θα είναι 
σύµφωνη µε τις επιλογές του και οι µέθοδοι αναζήτησης θα είναι προσαρµοσµένες στις 
ιδιαιτερότητές του. Αυτό θα προσφέρει έναν πολύ πιο αποτελεσµατικό συνδυασµό αιτούµενου 
και παρεχόµενου υλικού, προάγοντας παράλληλα τη συνεργασία µεταξύ Εκπαιδευτικών, 
Mαθητικών και Επιχειρηµατικών Κοινοτήτων. 
 
Οι διαδικτυακοί µαθητές/ναυτικοί θα χρησιµοποιούν αυτή τη µονάδα για να εισέλθουν στο 
σύστηµα, να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και να παρακολουθούν το µάθηµα που τους 
ενδιαφέρει και το οποίο θα µεταδίδεται ζωντανά ή σε µαγνητοσκόπηση (διαθέσιµο σε 
περίπτωση που θέλουν να το παρακολουθήσουν ξανά αργότερα). 
 
Μονάδα Τεχνολογίας Ροής (Streaming Application) 
Η µονάδα αυτή καλύπτει τη µετάδοση ηχητικού και οπτικού υλικού, καθώς και υλικού σε 
µορφή κειµένου. Αυτή η εφαρµογή αποτελεί τη διασύνδεση µεταξύ του διδάσκοντα / οµιλητή 
και του διαδικτυακού ακροατηρίου για τη ζωντανή µετάδοση γεγονότων. Μέσω αυτής της 
εφαρµογής όλοι οι ενδιαφερόµενοι, που επιθυµούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα µιας 
διδακτικής περιόδου, θα έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται εικονικά σε µια πραγµατική 
αίθουσα διαλέξεων µέσω διαδικτύου. Ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
λήψης εικόνας και ήχου της αίθουσας, καθώς και κειµένου που θα περιλαµβάνει το 
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διανέµεται από τον διδάσκοντα, ενώ συγχρόνως θα έχει τη 
ευχέρεια παρέµβασης προς τον εισηγητή µέσω υπηρεσίας ανταλλαγής ηχητικών ή γραπτών 
µηνυµάτων, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φωνητικού ταχυδροµείου. Από την άλλη πλευρά, ο 
διδάσκοντας θα µπορεί να επικοινωνεί ζωντανά µε το εξ αποστάσεως ακροατήριο του,  µέσω 
των ίδιων αυτών υπηρεσιών της Μονάδας. 
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Για την καλύτερη κατανόηση της Μονάδας Τεχνολογίας Ροής (Streaming Application), η ροή 
των οπτικοακουστικών στοιχείων παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα: 
 
 

Streaming Server Camera 

Frame 
Grabber 

Transfor
mation Encoding Streaming 

Videostream

Wrapped 
Video Image 

Unwrapped
     View

 
Μια στατική διαδικτυακή κάµερα θα είναι συνδεδεµένη µε τερµατικούς υπολογιστές, οι οποίοι 
µε τη σειρά τους θα συνδέονται µέσω του διαδικτύου στον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του eAcademy. Λογισµικό Ροής θα είναι εγκατεστηµένο ως τµήµα της Μονάδας Τεχνολογίας 
Ροής και θα διαχειρίζεται τη ροή (streaming) των video στον τελικό χρήστη  (µέσω της 
Πλατφόρµας ∆ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού) µέσω ενός Πρωτοκόλλου µετάδοσης 
στοιχείων σε πραγµατικό χρόνο (Real Time Protocol). To Streaming είναι µια τεχνική που 
χρησιµοποιείται για την αποστολή εικόνων, που λαµβάνονται από κάµερες, µέσω Internet. 
Αυτή η τεχνική µεταφέρει δεδοµένα, που µπορούν να επεξεργαστούν σε µια σταθερή, συνεχή 
ροή. Με το Streaming οι τελικοί χρήστες µπορούν να παρακολουθούν video πριν ολοκληρωθεί 
η µεταφορά ολόκληρου του αρχείου στον προσωπικό τους Η/Υ. Παράλληλα, είναι 
αποτελεσµατικό ακόµη και για συνδέσεις στο διαδίκτυο µικρότερων ταχυτήτων. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υποσυστηµάτων 
της πλατφόρµας του e maritime Academy και κατ’επέκταση την καλύτερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν τα εργαλεία ηλεκτρονικής µάθησης, είναι η υιοθέτηση των 
διεθνών προτύπων για: την περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού (educational meta-data), τη 
δοµή εκπαιδευτικού περιεχοµένου(content packaging), την περιγραφή των ερωτήσεων και 
εξετάσεων που περιέχονται σε ένα ηλεκτρονικό µάθηµα, την µοντελοποίηση εκπαιδευτικών 
διαδικασιών µε ειδικές µεθόδους απεικόνισης (educational modeling languages), την 
τυποποίηση ζητηµάτων ευχρηστίας και προσβασιµότητας, κλπ. 
 
Η υιοθέτηση των τυποποιήσεων και προτάσεων µεγάλων διεθνών οργανισµών και αρµόδιων 
επιτροπών, όπως η IEEE Learning Technologies Standards Committee, και το CEN/ISSS 
Learning Technologies Workshop και ο κατάλληλος µετασχηµατισµός τους για την 
εξυπηρέτηση τόσο των αναγκών του ελληνικού χώρου όσο και των εξειδικευµένων αναγκών 
του έργου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη εγγύηση της δυνατότητας 
επαναχρησιµοποίησης των παραγόµενων αποτελεσµάτων και διασφάλισης της 
ανταγωνιστικότητας των εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης.  
 
Θα ληφθεί υπ’ όψιν προηγούµενη εµπειρία σε έργα ηλεκτρονικής µάθησης ναυτικών σύµφωνα 
µε την STCW. 

 
Να υποβληθεί Προαιρετικό Πρόγραµµα 6µηνης Υποστήριξης και 
Αναβαθµίσεων 

(6 µήνες) x 2 (= 12 µήνες) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ  
(πλέον 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
(πλέον 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(συµπεριλαµ
βανοµένου 
ΦΠΑ) 

      
      
      

ΣΥΝΟΛΑ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Ε-MARITIME ACADEMY) 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΜΕ  

 
Στη Μυτιλήνη, σήµερα ….. ……………............, µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφενός µεν του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος 
Πανεπιστηµίου – Κτήριο ∆ιοίκησης) µε Α.Φ.Μ.: 090264862, ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης, και νόµιµα 
εκπροσωπείται, από την Πρόεδρό του, Αντιπρύτανι Οικονοµικού Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης, Καθηγήτρια κα Χρυσή Βιτσιλάκη και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία 
......................................................., που νόµιµα εκπροσωπείται από 
.............................................. και εδρεύει ....................................... µε 
Α.Φ.Μ.................................., ∆.Ο.Υ ........................., συµφωνήθηκαν και αµοιβαίως έγιναν 
αποδεκτά όσα ακολουθούν:  
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας προκήρυξε την διεξαγωγή πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά 
χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου ανάπτυξης λογισµικού για πλατφόρµα 
ηλεκτρονικής µάθησης (e-maritime academy) για ναυτικούς (Απόφαση Επταµελούς οργάνου 
της Επιτροπής Ερευνών 31/05.11.2009, θέµα 12i), προϋπολογισµού δαπάνης είκοσι δύο 
χιλιάδων ευρώ (22.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
  
Ο πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε αριθµ. πρωτ.: 2157/Μ/09/16.11.2009 διεξήχθη 
κανονικά στις 2 ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 µ.µ. στα γραφεία του 
Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, (Κοραή 2α, 
Χίος). 
 
Κατατέθηκαν ……………………. προσφορές σύµφωνα µε τον πιο κάτω πίνακα : 
 
α/α Επωνυµία Αρ. Πρωτ. Ηµεροµηνία 

Παραλαβής 

Προσφορά αρ. 1.       
Προσφορά αρ. 2.     
Προσφορά αρ. 3.       

 
Με απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Συνεδρίαση 
ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2009, θέµα ΧΧ.ΧΧ), η ανάπτυξη λογισµικού για πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης 
(e-maritime academy) για ναυτικούς για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΝΑΜΕ, 
κατακυρώθηκε στον προµηθευτή µε την επωνυµία …………………………………………………….., 
έναντι του ποσού των …………………………………………………………………. (…………………€). 
 
Η δαπάνη για την ανάπτυξης λογισµικού για πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης (e-maritime 
academy) για ναυτικούς θα καλυφθεί ι από τα δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «ΝΑΜΕ» του Τµήµατος Ναυτιλίας και 
Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους που στο εξής θα καλείται στην 
παρούσα «Πανεπιστήµιο Αιγαίου -  Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας», αναθέτει στον δεύτερο, ο 
οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα «ανάδοχος», για την ανάπτυξη λογισµικού για 
πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης (e-maritime academy) για ναυτικούς για το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών ΝΑΜΕ, όπως αναγράφονται αναλυτικά στον πίνακα του άρθρου 1 και 
αυτός την αναλαµβάνει µε τους πιο κάτω όρους : 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη πλατφόρµας ηλεκτρονικής µάθησης µε ιδιαιτερότητες 
για την εκπαίδευση ναυτικών ώστε να προετοιµάζονται για την εισαγωγή τους στο 
µεταπτυχιακό του τµήµατος Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. Να υπάρχουν όλα τα προβλεπόµενα σε αντίστοιχες πλατφόρµες ηλεκτρονικής 
µάθησης (διαχείριση περιεχοµένου, διαχείριση σπουδαστών, βάση δεδοµένων απόδοσης 
σπουδαστών) και να υπάρχει δυνατότητα µε αντίστοιχα πρωτόκολλα µελλοντικής 
διασύνδεσης µε ναυτιλιακά δορυφορικά συστήµατα για την χρήση των ναυτικών από το 
πλοίο. Η ανάπτυξη να είναι σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα κατασκευής ηλεκτρονικών 
µαθηµάτων στο διαδίκτυο (SCORM κλπ). Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη η δυνατότητα 
συµµόρφωσης µε τον διεθνή κώδικα STCW για την εκπαίδευση και προσόντα ναυτικών. 
Υποστήριξη από το πρόγραµµα της ελληνικής γλώσσας.  
 
Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης προσδιορίζεται αναλυτικά, σύµφωνα: α) µε την 
παραπάνω περιγραφή του και β) σύµφωνα µε την µε αριθµ. Πρωτ. ΧΧΧ/Μ/09/ΧΧ.ΧΧ.09 
τεχνοοικονοµική προσφορά που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης. 
Ο ανάδοχος καλείται να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην 
επισυναπτόµενη προσφορά του. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο και το έργο θα 
ανταποκρίνεται απολύτως στο αντικείµενο και το σκοπό του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
Η τιµή υλοποίησης της ανάπτυξης λογισµικού για πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης (e-
maritime academy) για ναυτικούς ανέρχεται στο ποσό των .......................... ποσό των 
........................ ευρώ και ................. λεπτών (.........................€) προ Φ.Π.Α., ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των ............................... ευρώ και .............................. λεπτών 
(...................€) και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασµό Ερευνών του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ..........................χιλιάδων 
.......................... ευρώ και ..................... λεπτών (..................€). Στην τιµή 
περιλαµβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η χρονική διάρκεια της παρούσας αρχίζει από σήµερα και ολοκληρώνεται το αργότερο σε 
δώδεκα (12) µήνες.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
Το σύνολο των αιτούµενων υπηρεσιών, που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές της µε αριθµ. Πρωτ. 2157/Μ/09/16.11.09 προκήρυξης θα πρέπει να 
εκτελεστούν το αργότερο σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της παρούσας και σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου όπως 
αποτυπώνεται στην µε αριθµ. Πρωτ. ΧΧΧΧ/Μ/09/ΧΧ.ΧΧ.09 προσφορά. 
 
Η εκτέλεση θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου και η βεβαίωση εκτέλεσης θα 
πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή που θα ορισθεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παραδίδει στο Τµήµα 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας ότι θεωρείται απαραίτητο για την 
υλοποίηση του έργου, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση. Όλες οι παραπάνω εργασίες πρέπει 
να παραδίδονται, σε ηλεκτρονική µορφή (cd-manual), σε αριθµό ανάλογο µε τους αποδέκτες, 
ήτοι το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας θα υπερβαίνει τα τρία (3) αντίτυπα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση, παρά τις 

προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας.  

β) ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 

γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
του επαγγέλµατός του. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ 
µέρους του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, καταγγελίας. Κατ’ 
εξαίρεση, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δύναται, κατ’ ενάσκηση 
διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να 
τάξει εύλογη (κατ’ αυτόν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν, το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 
ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας αναστέλλει την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την σύµβαση προς τον ανάδοχο µέχρις 
εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων. 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα 
από τον ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε ζηµία, που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού της 
συµβατικής τιµής που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του έργου που δεν µπορεί, λόγω 
πληµµελούς εκτελέσεως της σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα σύµβαση (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων της), 
τους όρους της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως 
αναφέρεται σχετικά παρακάτω : 
 
Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παραδώσει το έργο εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία εκτέλεσης 
των υπηρεσιών, για λόγους που οφείλονται στον ανάδοχο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του συµβατικού 
τιµήµατος του έργου του οποίου καθυστερεί η εκτέλεση και µέχρι 15% επί του συµβατικού 
τιµήµατος αυτού. 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου, το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δικαιούται, µε πρόταση του Τµήµατος 
Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου να επιβάλλει στον 
ανάδοχο για τη καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως µη προσήκουσα εκπλήρωση της 
παροχής υπηρεσιών, ποινή ίση µε το 10% της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου ή να 
αφαιρέσει την εντολή από τον ανάδοχο, αναθέτοντας την στον επόµενο υποψήφιο ανάδοχο.  

 
Επίσης σε περίπτωση µη παροχής µέρους των αναγραφοµένων υπηρεσιών της προσφοράς 
του αναδόχου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας δύναται να προβεί 
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στην απευθείας ανάθεση της παροχής των ανωτέρω σε τρίτους µε έκδοση τιµολογίου στο 
όνοµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, ενώ το δαπανηθέν ποσό 
θα βαρύνει στο σύνολό του τον ανάδοχο, προσαυξηµένο κατά 10%. 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας έχει το δικαίωµα να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν 
εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύµβασης, ενώ ο 
ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ζηµία που θα υποστεί το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
– Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας 
προκαλείται αδυναµία εκτέλεσης της εκδροµής µέσα στους συµβατικούς χρόνους. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο.  
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωµή της αξίας του έργου στον ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την υλοποίηση παράδοσης του έργου, και µετά την έκδοση των 
τιµολογίων του ιδίου και αφού προσκοµισθούν στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας τα κάτωθι δικαιολογητικά : 
Α.  Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών έργου  

Β. Τιµολόγιο του  αναδόχου θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ.  

Τον ανάδοχο δεν βαρύνει καµία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 8% επί της καθαρής 
(προ Φ.Π.Α.) του συµβατικού τιµήµατος που επιβάλλεται για εκτέλεση υπηρεσιών την 
παρακράτηση φόρου 8%. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής ούτε 
δικαιούται να εκχωρήσει σε οιονδήποτε τρίτο τις απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα επί του έργου που ο ανάδοχος θα 
παραδώσει σε ηλεκτρονική µορφή σε εκτέλεση της σύµβασης, µεταβιβάζονται επ’ αόριστον 
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας για πλήρη και απόλυτη χρήση και 
εκµετάλλευση από αυτόν. 
Όλη η εργασία, διαγράµµατα, σχέδια, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο 
σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. Ο ανάδοχος µόλις ολοκληρώσει 
την εκτέλεση της σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 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 Πανεπιστηµίου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει σήµερα.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε το Τµήµα 
Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, 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.  
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας, 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, το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 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 Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, ούτε να 
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας και δεν δεσµεύει το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
του συναίνεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει ειδική µέριµνα και να δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις 
για την ασφάλεια των συστηµάτων και των εφαρµογών, µέσων και υποδοµών, καθώς και για 
την προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε την 
τεχνοοικονοµική προσφορά του, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΆΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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.  
 
Κάθε διαφορά που αφορά την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης θα επιλύεται από τα 
αρµόδια ∆ικαστήρια της Μυτιλήνης.  
 
Η παρούσα σύµβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο αυτή στηρίζεται 
(προκήρυξη, προσφορές, κ.λ.π.). 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την νοµοθεσία των Ειδικών Λογαριασµών Ερευνών των 
Α.Ε.Ι.  
 
Τέλος, η παρούσα σύµβαση, αφού συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε 
και βεβαιώθηκε, µονογράφεται και υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους ως έπεται. 
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