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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

               
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ Γ/ΛΠΖ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 
ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΝΘΔΠΔΩΛ 

Ραρ. Γ/λζε: Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ,  

                  Θηίξην Γηνίθεζεο, Κπηηιήλε 
Ραρ. Θψδηθαο: 811 00 

Ξιεξνθνξίεο: Θάηηαηδεο Γεψξγηνο  
Ρδαγθαξάθε Άλλα  

Ρειέθσλν: 22510-36921 & 36923 
Fax: 22510-36929 

e-mail: gkai@aegean.gr 

 
 

Κπηηιήλε,  24/8/2010 

 

ΑΟ. ΞΟΩΡ.:   4625  

 
ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΡΑΘΡΗΘΝΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ  

ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΩ  

 
ΔΗΓΝΠ: 

ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΣΝΟΖΓΖΡΩΛ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ 
ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΡΖΠ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 

 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ:  120.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.                                                                  
 

 

                          
     

ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

(ΛΑΗ-ΝΣΗ) 

ΓΔΗΓΚΑ 
(ΛΑΗ-ΝΣΗ) 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ 

ΠΡΝ ΦΔΘ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ 

ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ 

 
ΛΑΗ 

 
ΝΣΗ 27/ 08 /2010 27/ 08 /2010 

 
 
 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 
 
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 
 

1. Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε 58604/Β2/28.7.2006, ΦΔΘ 243/17.8.2006, ηεχρνο Λ.Ξ.∆.∆. «Ξεξί 

εθινγήο Ξξπηαληθψλ Αξρψλ ηνπ Ξαλεπηζηεµίνπ Αηγαίνπ».  

2. Ρελ απφθαζε αξηζκ. 360/05.12.2006 απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ (ΦΔΘ 1946/29-12-

2006 η. Β) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπξπηάλεηο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ − 
Αλαπιήξσζε Ξξχηαλε». 

3. Ρνλ Λ. 2362/95 ΦΔΘ/Α 247/27.11.1995) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Ξ.Γ. 496/1974 «Ξεξί ηνπ ηξφπνπ αλαιήςεσο δαπαλψλ ππφ 
ησλ θπξίσλ ή δεπηεξεπφλησλ δηαηαθηψλ ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ.», φπσο ηζρχεη. 

4. Ρελ Νδεγία 2001/78/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Πεπηεκβξίνπ 2001 έληππα γηα ππνβνιή ζηελ Δ.Δ. 
5. Ρελ Νδεγία 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2004 (EL 

134/30-04-2004) πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη . 

6. Ρν άξζξν 24 ηνπ Λ. 2898/1994 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ». 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ» φπσο ζήκεξα  ηζρχεη θαη ζην βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2004/18/ΔΘ. 

9. Ρν Ξ.Γ 60/2007 (ΦΔΘ 64/16-3-2007) ην νπνίν απνηειεί πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

31εο Καξηίνπ 2004 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

7εο Πεπηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΣ ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΘ θαη 

mailto:gkai@aegean.gr
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ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 
10. Ρνλ Λ. 1642/1986 πεξί Φ.Ξ.Α. φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

11. Ρν Ξ.Γ. 496/1974 «Ξεξί ινγηζηηθνχ Λ.Ξ.Γ.Γ.». 
12. Ρνλ Λ. 3054/02 (ΦΔΘ 230 Α/02-10-2002) νξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3335/05 (ΦΔΘ 95 Α/20-04-2005). 

13. Ρελ  Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ζηα Θξάηε  Κέιε κε αξηζκφ  
E(2000) 1101–EL/ 28.4.2000, ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα κηα θνηλνηηθή 

πξσηνβνπιία πνπ αθνξά ηελ δηεπξσπατθή ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο αξκνληθήο 
θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ επξσπατθνχ εδάθνπο. 

14. Ρνπο Θαλνληζκνχο (ΔΘ):  
α. Αξηζκ. 1260/99 «πεξί γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία», 438/2001 «γηα ηε 

ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Θαλ. αξηζ. 1260/99, φζνλ αθνξά ηελ 

επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά 
Ρακεία» θαη 448/2001 «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Θαλ. αξηζ. 1260/99 

ηνπ Ππκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ ζηελ 
παξέκβαζε πνπ ρνξεγείηαη ζην πιαίζην ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ», 

β. Αξηζκ. 1783/99 «ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο», φπσο 

αληηθαηέζηεζε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1261/1999 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1999, 

γ. Αξηζκ. 1159/2000 «γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα 
αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ», 

δ. Αξηζκ. 1685/2000 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Ηνπιίνπ 2000 γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ 
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ)1260/1999 ηνπ Ππκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ 

δαπαλψλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ (ΔΘ) 1145/03. 
15. Ρελ  Νδεγία 89/665/ΔΝΘ, «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ησλ 
ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ». 

16. Ρν Λ.2522/1997, «Ξεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 
89/665ΔΝΘ». 

17. Ρν Λ. 2741/99, άξζξν 8,  «Θξαηηθέο πξνκήζεηεο». 
18. Ρν Ξ.Γ.  83/84 «Ίδξπζε Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ …….», φπσο ηζρχεη. 

19. Ρελ Απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηε Ππλεδξίαζή ηνπ κε αξ. 80/26.03.2010, ζέκα 

4.2. «Ξξνθήξπμε Γεκφζηνπ  Κεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πγξψλ 
θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο  γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο.»  

 
 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 
 

Αλνηθηφ Ραθηηθφ Γεκφζην Κεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθά ηηκή ζε επξψ,  ήηνη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο 
εθαηφ (%), γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο  γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο, πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

λφκηκνπ Φ.Ξ.Α., φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
δηαθήξπμεο απηήο.     

 
1) Ν  δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο ζην Φ.Δ.Θ. (Ρεχρνο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ) θαη ζηνλ 

εκεξήζην νηθνλνκηθφ ηχπν, ζηηο 28 Πεπηεκβξίνπ 2010 εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 11ε πξσηλή, ζην 

Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ, Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ, Θηίξην Γηνίθεζεο, ηζφγεην, ζηε Κπηηιήλε.  
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2)  ΡΝΞΝΠ - ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ    

 
 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
ΖΚΔΟΑ ΩΟΑ 

ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ 
ΞΝΘΔΠΔΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 
Θηίξην Γηνίθεζεο, ηζόγεην 

Κπηηιήλε 

(αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ) 

28/09/ 2010 Ρξίηε 
 

11 π.κ. 

 

 
3)  Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνηειεί ε πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη 

ζέξκαλζεο γηα ηελ Ξαλεπηζηεκηαθή Κνλάδα Κπηηιήλεο, σο εμήο: 

 Βελδίλε Ακφιπβδε γηα νρήκαηα θαη δίηξνρα γηα πνζφηεηεο κέρξη 1.000 ιίηξα πξνυπνινγηζκνχ: 

δύν ρηιηάδσλ επξώ (2.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 
 Ξεηξέιαην θίλεζεο γηα νρήκαηα θαη ειεθηξνγελλήηξηεο γηα πνζφηεηεο κέρξη 1.000 ιίηξα 

πξνυπνινγηζκνχ: ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (3.000,00€)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ 
Φ.Ξ.Α. 

 Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα πνζφηεηεο θάησ ησλ 1.000 ιίηξσλ πξνυπνινγηζκνχ: ηξηώλ ρηιηάδσλ 
επξώ (3.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 

 Ξξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα πνζφηεηεο άλσ ησλ 1000 ιίηξσλ πξνυπνινγηζκνχ: εθαηό 

δώδεθα ρηιηάδσλ επξώ (112.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 
 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ ππό πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη 
αλά θαηεγνξία (ιηαληθή ή ρνλδξηθή). 

  
4)     Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

 α.  Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά 
 β. Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

 πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη 
ζην αληηθείκελν δηαγσληζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

     
5) Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο 

απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

 Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ 
ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΡΑΗ ΩΠ ΑΞΑΟΑΓΔΘΡΖ. 

 
6)    Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο. 

 
7) Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε : 

 
        α)Ρνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο γεληθνχο φξνπο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Α’-Β’-Γ’-Γ’-Δ’-ΠΡ’-Ε’ ), πνπ επηζπλάπηνληαη. 

 
        β)Ρν Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

 

        γ)Ρν Λ. 2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

 
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ 

(120.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 
 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο ηα Ξαξαξηήκαηα: Α, Β, Γ, Γ, Δ, ΠΡ, Ε. 
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Ζ παξνχζα ζα δεκνζηεπζεί ζηηο 27/08/10 ζην Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο 

ηεο Θπβεξλήζεσο, θαζψο θαη ζε ηνπηθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Ιέζβνπ θαη ησλ Αζελψλ φπσο 
πξνβιέπεη ν Λφκνο. 

 
Κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο 

ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

www.aegean.gr θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε <<Αλαθνηλψζεηο -  Ξξνθεξχμεηο>>. 
Θα αλαξηεζεί ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζην 

Δπηκειεηήξην Ιέζβνπ γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ. 
Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζα βαξχλνπλ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

 
Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ 

πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα 
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο 

έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 7, παξάγξαθνο 2 πεξ. α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν 
ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη 

(6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα 
έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7, παξάγξαθνο 2 πεξ. α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

 
 

 
Ζ Αληηπξύηαληο  

Νηθνλνκηθνύ Ξξνγξακκαηηζκνύ & Αλάπηπμεο 

 
 

Θαζεγήηξηα, Σξπζή Βηηζηιάθε 

 

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ 

1. Δπηκειεηήξην Ιέζβνπ 

2. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
 

 
 

  

http://www.aegean.gr/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ  

Άξζξν 11 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Άξζξν 11 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007 

 

1) Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

2) Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ πεξεζία καο (Ξεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε 

Κπηηιήλεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθώλ πνζέζεσλ, Θηίξην Γηνίθεζεο, Κπηηιήλε) κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν, φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ παξαπάλσ Γηεχζπλζε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε ηεο εκεξνκελίαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη: 27/08/2010 εκέξα Γεπηέξα  κέρξη ηελ 15:00 κ.κ.     

 

3) Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ 

ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

4) Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

 

Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ 

πεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΑ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Β’ 

 
  ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ  ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  ΑΛΝΗΘΡΝ  ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  ΠΔ  ΔΟΩ 

 
 
ΑΟΘΟΝ 1ν 
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ (άξζξα 11 - 12 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 

 
1. Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, ζε δύν (2) αληίγξαθα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, θαζαξνγξακκέλε θαη ρσξίο μέζκαηα.  

 
2. Πηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 

α. Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
β. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ (Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 

Ξεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Κπηηιήλεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθώλ πνζέζεσλ). 

γ. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
 

Κέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο: 

 

- Πηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Ρα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο - αλ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε - 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή 
Ξξνζθνξά». Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

 
3. Νη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 
4. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 

5. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη ε 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο, θαηά 

ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, 

όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

 
6. Ν ππνςήθηνο, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 7 (ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ 

ΞΟΝΠΦΓΔΠ) παξ. 2 πεξ. α θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ 

έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ 
δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο 

αλσηέξσ φξνπο. 

 
Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ.  

 
Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη ππνςήθηνη παξέρνπλ 

δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε 

θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη 
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νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 
 
ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΘΑΗ ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΡΗΚΩΛ (άξζξν 19 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 
118/2007) 

 
1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο 

πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, ζηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 
Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο (Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ, Θηίξην Γηνίθεζεο, Κπηηιήλε, ηζφγεην), παξνπζία ησλ 

ππνςεθίσλ ή ησλ λνκίκσο εθπξνζψπσλ ηνπο. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ 
πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 

απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο αιιά παξαδίδνληαη ζην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ 

ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  

 
2. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 
- Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη 
ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο θαη ηνπνζεηνχληαη ζ’ έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη 

θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο 
Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ πξφζθιεζε, πνπ ζα απνζηείιεη ην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
απνζθξάγηζεο. 

 
3. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη, ζθξαγίδεη 

θαη παξαδίδεη ζην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο.  

 
4. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 

 
5. Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο 
θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν 

ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο, πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ. Νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο 

κε απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο πεξεζίαο ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ 
δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ηηκψλ θαηά ηα αλσηέξσ. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη. Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή 
ηνπο, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζε απηφ. 

 
6. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο θαη 

ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
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7. Κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ αλάδεημε απηνύ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθύξσζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ 
Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο δηαθήξπμεο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ 
πξφζθιεζε ηεο πεξεζίαο. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο 

δηαθήξπμεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
 
Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο δηαθήξπμεο, πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ πξφζθιεζε ηνπ 
Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο, ηνλ νπνίν θαη απνζθξαγίδεη 

παξνπζία απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε θαη απηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα 
παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3, 

παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο δηαθήξπμεο.  

 
Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 
Γηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο δηαθήξπμεο θαη 

δηαπηζηψζεη φηη είλαη πιήξε, ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ην 
νπνίν παξαδίδεη ζην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο θαη ε 

Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κπηηιήλεο εηζεγείηαη θαη πξνηείλεη ζην Ξξπηαληθφ Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ βάζεη ηνπ αλσηέξσ 
πξαθηηθνχ.      

 
8. Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 
ησλ ππφινηπσλ ππνςεθίσλ, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

 
 
ΑΟΘΟΝ 3ν  

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ, ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

(άξζξα 5α - 6 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 
 

1. Νη ππνςήθηνη,  ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

 α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007, θαη ε νπνία πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ’ ηεο δηαθήξπμεο.  

     ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ ΞΝ Ζ ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΔΛ ΞΔΟΗΔΣΔΗ ΝΙΑ ΡΑ ΑΛΑΓΘΑΗΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΞΝ ΑΛΑΓΟΑΦΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΑΟΘΟΝ 25 ΡΝ Θ.Ξ.Γ. 118/2007 ΘΑΗ ΡΝ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Δ’, ΘΑ ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΡΑΗ ΩΠ ΑΞΑΟΑΓΔΘΡΖ. 

 
β. πεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α’ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 

 
i) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

 
ii) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, δει. ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο, ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε.  
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- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο.  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο αλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο) θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

- δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, (ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο (ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο εθφζνλ πξφθεηηαη αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα). 
  

 iii) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20  ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007 πνπ αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα αλάζεζεο 

- αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 
 

γ.  Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

 
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ ππνςεθίνπ από ηνλ δηαγσληζκό. 

 
2. Κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν ππνςήθηνο, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Λ. 2672/1998 (Α΄290), 

νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
α. ΝΗ ΔΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ: 

 
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 
60/2007, δει. ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο, ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 
ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 
 

(2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 
πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

 
(3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. 

 
Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη 

(3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη 
εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

(4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ 

όηη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο.  
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β. ΝΗ ΑΙΙΝΓΑΞΝΗ: 

 
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 
 

(2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή 

ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

(3) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ 
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, 

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

γ. ΡΑ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ΖΚΔΓΑΞΑ Ή ΑΙΙΝΓΑΞΑ: 
 

(1) Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, αληίζηνηρα. 

 
(2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 
1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 
ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

 

(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) 

θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ 
κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

(4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 
πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή 

εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Θ.Λ.  2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ 
εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 

 
Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

ππνςήθηαο, ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 
 

 
δ. ΝΗ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΗ: 

 
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ δελ 
έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) 

ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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(2) Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ 
ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

(3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
 

ε. ΝΗ ΔΛΩΠΔΗΠ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛ ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 
 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
 

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. 
 

Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 

 
3. Άιια δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

 
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν ππνςήθηνο, ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα 
κε ην Λ. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε. 

  
 πεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, πνπ ζα αλαγξάθεηαη: φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη ηνπο 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςεθίνπ, φπσο ην Φ.Δ.Θ. ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

(γηα ππνςεθίνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ.). Πηνηρεία 

θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ν Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Α.Δ. ηα 
ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα 

έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηελ 

λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 πεχζπλε Γήισζε ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 

α) Νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
β) Δάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ ππνςήθην ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 

118/2007. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην 
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα.  

 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 
απνθιεηζκνχ απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

 
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο 

κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, εθηφο απφ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007, θαη νη ππνςήθηνη 
ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο. Πε πεξίπησζε 
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πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή δελ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ ππνςήθηνο, ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 
 

Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε θαηαθύξσζε 

γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην κε ηελ ακέζσο επόκελε ρακειόηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο από ηνπο 

ππνςήθηνπο δελ πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη.   

 
Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά 
ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ. Δπίζεο, θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
 
ΑΟΘΟΝ 4ν 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΛΩΠΔΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ (άξζξν 7 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007)  

 

1. Ζ έλσζε ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο 
ππνςεθίνπο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο 
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. 

 
2. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. Πε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
3. Πε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο 
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 
 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
 

Ρα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. 

 
Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο, πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κπηηιήλεο. 

 
 
ΑΟΘΟΝ 5ν 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ (άξζξν 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 
 

Α.  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
 

Θάζε πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα ζπλνδεχεηαη ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ από ΔΓΓΖΡΗΘΖ 

ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ κε πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή ησλ επί 
κέξνπο ηκεκάησλ ηεο δηαθήξπμεο κε Φ.Ξ.Α.  

 
Ππγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο είλαη: 
 

1. 6.000,00 € γηα ην ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό 
2. 100,00 € γηα βελδίλεο ελ γέλεη κέρξη 1.000 ιίηξα 

3. 150,00 € γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο κέρξη 1.000 ιίηξα 
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4. 150,00 € γηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο θάησ ησλ 1.000 ιίηξσλ 

5. 5.600,00 € γηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο άλσ ησλ 1.000 ιίηξσλ 
 

 
Γε γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππνιείπεηαη θαη ζην ειάρηζην 

απφ ην σο άλσ απαηηνχκελν πνζνζηφ 5%. 

   
ΑΛΑΓΘΑΗΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΔΓΓΖΠΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΚΔ ΡΖΛ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΗΛΑΗ: 

 
(1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο από ην πηζησηηθό ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζό κεηά από 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζύλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα 
εξεπλά, νύηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ε απαίηεζε (θύξηα νθεηιή), 

(2) ν αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο, 

(3) ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε, 
(4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, 

(5) ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη, (πιήξεο επσλπκία θαη 
δηεύζπλζε). 

 
Άιια ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο είλαη: 

 
α. Ρνλ εθδφηε. 

β. Ρελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κπηηιήλεο-Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ, πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 
γ. Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

δ. Ρελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε. 
ε. Ρελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (Ζ εγγύεζε πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί 

έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε). 

ζη. Ρνπο φξνπο φηη: 

 
Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 

δηδήζεσο. 
ΗΗ. Ρν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 
ΗΗΗ. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 
ΗV. Ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ 

έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο, πνπ ζα 
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

 

Ρπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ 
ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην  

Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο. 
 

Πρεηηθό ππόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ’. 

 
Β. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 

Ν ππνςήθηνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. 

 
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΩΠ ηα αθφινπζα: 

 
α. Ρνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ην είδνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 
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β. Ρνλ εθδφηε. 

γ. Όηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο. 
δ. Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

ε. Ρν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 
ζη. Ρελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ππνςεθίνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

δ. Ρελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κπηηιήλεο-Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

ε. Ρνπο φξνπο φηη   
 

Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 
δηδήζεσο. 

ΗΗ. Ρν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο 
Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

ΗΗΗ. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 

 
Πηελ πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηώλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε 

θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο. 

 
Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 6ν 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ (άξζξν 14 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 
 

Πην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. 

 
Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 7ν 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ (άξζξν 15 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 
 

1. Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, 
έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

(ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). 
 

Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν ππνςεθίσλ, πξνο 
ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007. 

 
2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ,  γηα ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ, σο εμήο: 

 
α) Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 

 
Κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πνπ 

δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, ήηνη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ θαη ην απνθαζίδνλ 
φξγαλν, ήηνη ην Ξξπηαληθφ Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην 

αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
β) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή 

νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία 
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παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ 
ζρεηηθνχ θαθέινπ.  

 
Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. 
 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ 
νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

 
γ) Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απόθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή 

παξαιείςεσο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  

 
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά 
ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ήηνη ηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη ην Ξξπηαληθφ 
Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ, ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

 
δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη 
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο 
θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε 

θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ήηνη 

ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη ην Ξξπηαληθφ 
Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

 
3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, 

δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 
4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε 

ηεο πεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 
ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, κε θξνληίδα ηνπο. 

 
5. Ν ππνςήθηνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 

θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε 
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

 
Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη ην Ξξπηαληθφ Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ήηνη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ. 
 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
6. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, πξνζθνκίδεηαη 

παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο 
πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν 

ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Ρν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην 

έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Θ.Α.Δ.) 3741 (“παξάβνια απφ θάζε αηηία”).  
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ΑΟΘΟΝ 8ν 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ ΡΗΚΖ (άξζξν 16 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 
 

1. Κε ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο δίλεηαη ζε 
πνζνζηά έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, (Ξαξάξηεκα Γ΄- Δηδηθνί Όξνη 

Ξξνκήζεηαο Θαπζίκσλ – Α Ξεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ). Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Ξ.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ 
θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

 
2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ΔΟΩ.  

 
3. Ξξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
4. Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ,  
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ 

Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο. 

 
7. Κεηνδφηεο ζα αλαδεηρηεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθά ηηκή, ήηνη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, φπσο απηφ 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Γ’, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 9ν 
ΘΟΗΠΔΗΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ (άξζξν 21 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 

 

Ρν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, ήηνη ηνπ Ξξπηαληθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

  
α.   Θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο. 

 

β.  Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ. 
 

γ.  Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο πεξεζίαο. 

 
δ.  Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ ζηνηρείσλ I θαη ΗΗ 

ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

 
ε.  Νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
 

i)  Όηαλ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην αληηθείκελν ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ είηε 
ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα γίλεη. 

 

ii)  Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 
 

ζη. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο δηαγσληζκψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη κία 
κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κφλν πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε 

παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά. 

 
Πηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν δηαγσληζκφο 

νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. 
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ΑΟΘΟΝ 10ν 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ − ΑΛΑΘΔΠΖΠ (άξζξν 23 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 
 

1. Πηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 
I. Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε, ήηνη: (πεηξέιαην θίλεζεο: νρεκάησλ- πινηαξίσλ, βελδίλεο ελ γέλεη, 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο). 

II. Ρελ πνζφηεηα, ήηνη: κέρξη 1.000 ιίηξα, άλσ ησλ 1.000 ιίηξσλ. 

III. Ρελ ηηκή, ήηνη: πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%). 
IV. Ρνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε. 

V. Ρε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη κε ην 
ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε δηαθήξπμε. 

VI. Ρελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 
2. Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί 

έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 
 

3. Ν ππνςήθηνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη 

ζέξκαλζεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ 
ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ν ππνςήθηνο κπνξεί λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ 
θαπζίκσλ ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη απφ 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 
4. Δάλ ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ ππνςήθην ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία 

ζηνλ αιινδαπφ ππνςήθην. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε 
άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ 
θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

 
5. Δάλ ν ππνςήθηνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007. 

 
 
ΑΟΘΟΝ 11ν  

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  
 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη  ηκεκαηηθά κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ θαπζίκσλ απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο παξαιαβήο. Ζ 
εμφθιεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη εηδηθφηεξα εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ηελ πεξεζία ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθφκηζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην Λφκν 

δηθαηνινγεηηθψλ.  
 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

 
- Ρηκνιφγην Ξψιεζεο ζεσξεκέλν απφ ηελ Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ ηεο Λ.Α. Ιέζβνπ. 

- Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ θαπζίκσλ. 
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- Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.   

 
Νη θξαηήζεηο επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ήηνη: 
 

- πέξ Κ.Ρ.Ξ. 3%,  
- Σαξηφζεκν 2% επί ηνπ Κ.Ρ.Ξ.,  

- ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20%  επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

 
Δπί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (πξν Φ.Ξ.Α.) γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 1%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 

2898/94. 
Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  

 
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑΔ 1611Α ηνπ Ραθηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ, ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο,  ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 
 
ΑΟΘΟΝ 12ν 

ΘΖΟΜΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ  ΔΘΞΡΩΡΝ (άξζξν 34 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 

 
1. Ν κεηνδφηεο ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ 
θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο δελ πξνζήιζε κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε 
απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο. 

 
2. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν κεηνδφηεο ππνςήθηνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε 

θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηα θαχζηκα κέζα ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

26 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007. 

 
3. Ν κεηνδφηεο ππνςήθηνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε 
φηαλ: 

 
α.  Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα θαχζηκα δελ θνξηψζεθαλ ή παξαδφζεθαλ ή 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

β.  Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 
4. Πηνλ κεηνδφηε ππνςήθην, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 
α. Θαηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε. 
 

β. Ξξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ κεηνδφηε ππνςεθίνπ είηε απφ ηνπο 
ππφινηπνπο ππνςεθίνπο, πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα 

δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007. Θάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ 
Γεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ κεηνδφηε 

ππνςεθίνπ. Ν θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 
λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ 

θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη 
κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
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γ. Ξξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ κεηνδφηε ππνςεθίνπ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ 
ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Λ. 2286/1995. Ν απνθιεηζκφο, ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνιηηηθήο Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί 

ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

 
δ. Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 

κεηνδφηε ππνςεθίνπ, είηε απφ πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ 
απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ κεηνδφηε ππνςήθην, κέρξη ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ 

γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ 

θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

 
5. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζε βάξνο εθπηψηνπ κεηνδφηε ππνςεθίνπ γίλεηαη κε 

ηξνπνπνίεζε φξσλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε 
έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε 

δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην 

πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 
 
ΑΟΘΟΝ 13ν 

ΠΚΒΑΠΔΗΠ ( άξζξν 24 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007) 
 

1. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη 
ηνπ πξνκεζεπηή ε ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε’). Ζ 

πεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ 

νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ 

επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

2. Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, 
δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

 
3. Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί 
λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ απφθαζε ηεο 

δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, δχλαηαη λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ. 
 

4. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
 

α. Ξαξαδφζεθαλ φιεο νη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ. 

 
β. Έγηλε ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

παξαιαβήο. 
 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 
θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 
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ΑΟΘΟΝ 14ν 

ΓΗΘΑΗΝ - ΓΩΠΗΓΗΘΗΑ 
 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα 
πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα αθνξά ηελ εθηέιεζε, ηελ 

εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Κπηηιήλε 

αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ 

ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 
 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ηζρχνπλ θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαζψο θαη 
νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.   
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Γ’ 

 
 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

 
Α. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 
Νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Κεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ. 

2. Νη κεηαπσιεηέο πγξψλ θαπζίκσλ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ άδεηα δηαθίλεζεο πεηξειαηνεηδψλ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ην  πνπξγείν Αλάπηπμεο ηνκέα Βηνκεραλίαο.   

3. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ βπηηνθφξνπ  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαζψο θαη 

επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζθάιεηάο ηνπ. 

4. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηζρχνληνο δειηίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ βπηηνθφξνπ, απφ Γεκφζην 

ή Ηδησηηθφ Θ.Ρ.Δ.Ν. θαη πεχζπλε Γήισζε φηη απηφ ζα αλαλεσζεί πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ. 

5. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο νδήγεζεο. 

6. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο Θάξηαο Διέγρνπ Θαπζαεξίσλ ηνπ  νρήκαηνο. 

7. Δθφζνλ ην βπηηνθφξν θέξεη δεμακελή ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξε ησλ 1000 ιίηξσλ πξέπεη λα 

πξνζθνκίδεηαη ην απαξαίηεην πηζηνπνηεηηθφ ADR (γηα νδεγφ θαη απηνθίλεην) ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ ρξφλν ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη ππεχζπλε δήισζε φηη απηφ ζα 

αλαλεσζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε ηζρχο ηνπ δελ θαιχπηεη ηνλ ρξφλν ηεο πξνο 

ππνγξαθή ζχκβαζεο. 

 

Β. ΘΑΡΑΓΩΓΖ ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΓΖΙΩΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

ΡΝ ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΗΝΛΡΝΠ 
 

Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. Δληφο ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππάξρνπλ δειψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 18 παξ. 2 θαη 3 θαηά πεξίπησζε, ήηνη : 

α) Δθφζνλ ν ππνςήθηνο θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 

ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο.  
Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

β) Δθφζνλ ν ππνςήθηνο δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή 
κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπ δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά ηνπ επηζπλάπηεη θαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνο ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη 

απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη 
ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ 

ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.  
Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε θαη ππεχζπλε δήισζε ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’  

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΘΑΠΗΚΩΛ  
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Γ’ 

 
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΘΑΠΗΚΩΛ 

  
Α. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνηειεί ε πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο, σο εμήο: 

 
 Βελδίλε Ακφιπβδε γηα νρήκαηα θαη δίηξνρα γηα πνζφηεηεο κέρξη 1.000 ιίηξα πξνυπνινγηζκνχ: 

δύν ρηιηάδσλ επξώ (2.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 
 Ξεηξέιαην θίλεζεο γηα νρήκαηα θαη ειεθηξνγελλήηξηεο γηα πνζφηεηεο κέρξη 1.000 ιίηξα 

πξνυπνινγηζκνχ: ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (3.000,00€)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ 

Φ.Ξ.Α. 
 Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα πνζφηεηεο θάησ ησλ 1.000 ιίηξσλ πξνυπνινγηζκνχ: ηξηώλ ρηιηάδσλ 

επξώ (3.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 
 Ξξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα πνζφηεηεο άλσ ησλ 1000 ιίηξσλ πξνυπνινγηζκνχ: εθαηό 

δώδεθα ρηιηάδσλ επξώ (112.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 

 
Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ ππό πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη 

αλά θαηεγνξία (ιηαληθή ή ρνλδξηθή). 
Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα: 

α) Γνζνχλ εληαία θαη γηα ην θαζέλα ρσξηζηά.  
β) Γίδνληαη ρσξηζηά αλά θαηεγνξία κέρξη 1000 ιίηξα (ιηαληθή) θαη άλσ ησλ 1000 ιίηξσλ (ρνλδξηθή). 

 

Ρν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ππνινγίδεηαη ζηελ εθάζηνηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θαη 
πηζηνπνηνχκελε απφ ηελ Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ιέζβνπ θάζε θνξά Κέζε 

Ιηαληθή Ρηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο θαπζίκνπ (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλεο ελ γέλεη θαη πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο κέρξη 1000 ιίηξα) ζην Λεζί ηεο Ιέζβνπ, πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο αλψηεξεο θαη 

θαηψηεξεο ιηαληθήο ηηκήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο. 
Γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο άλσ ησλ 1000 ιίηξσλ ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ππνινγίδεηαη 

ζηε εθάζηνηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θαη πηζηνπνηνχκελε απφ ηελ Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο Ιέζβνπ θάζε θνξά Κέζε Σνλδξηθή Ρηκή πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ ζην Λεζί ηεο Ιέζβνπ, πνπ 

ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ρνλδξηθήο ηηκήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ θαη 

πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

Α) Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή πεξηιακβάλεη ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αθαηξείηαη κε εζσηεξηθή αθαίξεζε, ζηε 
ζπλέρεηα απφ ην ππφινηπν πνζφ ζα αθαηξείηαη θαη ην δνζέλ πνζνζηφ έθπησζεο θαη ζην πξνθχπηνλ πιένλ 

θαζαξφ πνζφ ζα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α.. 
Β) Πηελ  κέζε ρνλδξηθή ηηκή ζα ππνινγίδεηαη ην δνζέλ πνζνζηφ έθπησζεο.  

Γ) Νη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο θαη ηνπ Φ.Ξ.Α.   

 
Β. ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 
Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

      1. Βελδίλε Ακφιπβδε γηα νρήκαηα θαη δίηξνρα 
      2. Ξεηξέιαην θίλεζεο γηα νρήκαηα θαη ειεθηξνγελλήηξηεο 

      3. Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο 
Νη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
Γ. ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΘΑΠΗΚΩΛ 

 

Νη  παξαδφζεηο ησλ θαπζίκσλ ζα γίλνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζε 
πνζφηεηεο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο. 
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Νη παξαδφζεηο ησλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ζα γίλνληαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε 

πξνο ηνλ πξνκεζεπηή θαη φζν αθνξά  θαχζηκα θίλεζεο εληφο κίαο (1) εκέξαο απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε 
πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη κε πγξά θαχζηκα ηελ Ξαλεπηζηεκηαθή Κνλάδα Κπηηιήλεο 

απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 
Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 26 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007. 

 
Γ. ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

 
Νη  παξαδφζεηο ησλ θαπζίκσλ ζα γίλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζε 

πνζφηεηεο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο. 

 
Ζ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ησλ θηηξίσλ ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο 

Κνλάδαο Κπηηιήλεο. 
 

Ζ παξάδνζε πεηξειαίνπ θίλεζεο (ειεθηξνγελλήηξηεο) ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ησλ θηηξίσλ ηεο 

Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο. 
 

Ζ παξάδνζε πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα νρήκαηα  θαη βελδίλεο γηα νρήκαηα θαη δίηξνρα ζα γίλεηαη ζην 
θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα θάζε απηνθίλεην ή δίηξνρν κε εηδηθή εληνιή (δηαηαθηηθή), πνπ ζα δίδεηαη 

απφ ην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο, ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα θαη ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ πνπ ζα παξαδψζεη ν πξνκεζεπηήο επί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ απηνθηλήηνπ ή δηηξφρνπ. Ν πξνκεζεπηήο ζα παξαιακβάλεη ηελ εληνιή θαη αθνχ 

παξαδψζεη ην αλαθεξφκελν ζε απηήλ επαθξηβψο θαχζηκν ζα εθδίδεη αλάινγν Γειηίν Απνζηνιήο, επί ηνπ 
νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ε πνζφηεηα θαη ην είδνο θαπζίκνπ πνπ παξαδφζεθε, 

θαζψο θαη ηηκή πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ ηελ ψξα ηεο παξάδνζεο.  
 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο παξάδνζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο 

εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 
Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο (Δπηηξνπέο Ξαξαιαβήο ησλ πεξεζηψλ). 

 
Ρν παξαπάλσ φξγαλν ζα πξνηείλεη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κπηηιήλεο, ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζην 

Ξξπηαληθφ Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ζε 

πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηελ ζχκβαζε. 
 

Δ. ΣΩΟΖΡΗΘΩΡΗΡΑ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 
 

1.ΣΩΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 
 

 
           ΘΡΗΟΗΑ ΚΡΗΙΖΛΖΠ ΣΩΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ (ΙΗΡΟΑ) 

1 Κπίλεην  2.000 

2 Ξξψελ «ΑΡΔ»  4.800 

3 Παπθνχο & Αξίσλνο  2.000 

4 Θνκλελάθεην  2.000 

5 Ηαθψβνπ  1.000 

6 Αξρηπειάγνπο  3.900 

7 «Νπδνπλέιιε»  1.400 

8 Βηβιηνζήθε   2.000 

9 Κax Weber  2.000 

10 Αγίνπ Ππκεψλ  2.000 
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11 Θενθξάζηνπ   4.000 

12 Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν (Δπ δελ)  2.000 

 ΙΝΦΝΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ  

1 θηίξην Μελία 12.473 

2      «   Γηνίθεζεο  6.750 

3      «   Γεσγξαθίαο  6.750  

4      «   Θάιαζζαο  6.750  

5      «   Ιέζρεο  6.750  

 ΠΛΝΙΝ 68.573 

 
       2.ΣΩΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ 

 

1 Μελία Α΄    500 

2 Μελία Β΄    500 

3 Γηνίθεζε 1.000 

4 Βηβιηνζήθε 1.000 

5 Θνκλελάθεην 1.000 

6 Κπίλεην 1.000 

 ΠΛΝΙΝ 5.000 

 
 

ΠΡ.   ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

 
1. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο.    
 

2. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο, νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
3. Ν πξνκεζεπηήο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή 

αληηπξνζψπσλ ή πξνζηηζέλησλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο 

ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

 
4. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε πεξεζία/Ρκήκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 
Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο. 

 

5. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο πξνκήζεηα ησλ 
θαπζίκσλ, πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 
6. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νξίζεη εγγξάθσο ηνλ εθάζηνηε εθπξφζσπν ηνπ γηα ηελ γξήγνξε 

δηεθπεξαίσζε ησλ δεκηψλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ  

  
Ε. ΑΙΙΝΗ ΝΟΝΗ 

 
Νη ζπκβάζεηο ζα έρνπλ ηζρχ γηα έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο, ζα θαιχπηνπλ δε ηκεκαηηθά 

πξνκήζεηεο θαπζίκσλ ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. 

Νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα παξαηαζνχλ γηα δχν κήλεο αθφκα κε εηζήγεζε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 
Κπηηιήλεο θαη Απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηφ ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, 
δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο απφ θαηάδεια ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ 

 

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ  

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ  ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΖ 
ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ 
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 Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Δ΄ 

 
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ  ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ  
 

 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην κε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθά ηηκή, ήηνη ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο φπσο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Γ’, εθ ησλ ππνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί 
σο απνδεθηέο κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

 
Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 20 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ  

ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  ΠΡ΄ 

 
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΑΞΝ ΡΟΑΞΔΕΑ 
 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο ………………………… 

Θαηάζηεκα                ………………………… 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο  Ρ.Θ.  FAX)                      Ζκεξνκελία έθδνζεο…….. 

   ΔΟΩ  ……………………….. 
 

 
Ξξνο : Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

          Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κπηηιήλεο 

          Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ 
 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟΗΘ……………ΔΟΩ……………. 
 

 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα  δηα ηεο παξνχζεο  εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο  

δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ…………………          …......................ππέξ ηεο 

εηαηξείαο……………………………………....  Γ/λζε ………………………………………….γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 

Κπηηιήλεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ  ζχκθσλα  
κε ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 4625/24.08.2010 Γηαθήξπμή ζαο. 

 Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 
 Ρν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ή κε ε απαίηεζή ζαο κέζα 

ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

πεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ……………………………………………… 

 Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 

ζην Γεκφζην θαη Λ.Ξ.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν 
Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

       
ΠΖΚΔΗΩΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

 

ΑΞΝ ΡΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΑΟΑΘΑΡΑΘΖΘΩΛ & ΓΑΛΔΗΩΛ 
 

 
Πε πεξίπησζε πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ 

ζα πξέπεη επί πνηλή απνξξίςεσο λα δηαηππψλεηαη ν φξνο: 

 
«Ρν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί αλ 
πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ή κε ε απαίηεζή ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο 

από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.» 
      ή 

«ε εγγύεζε δηέπεηαη από ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007». 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε 

 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Ε΄ 

 
ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 

 
 

Π  Κ Β Α Π Ζ  αξ. ….. /2010 
 

Ξξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο 
 

Πηελ Κπηηιήλε, ζήκεξα …………………………………., κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθελφο κελ 
ηνπ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζηε Κπηηιήλε (Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ – 

Θηίξην Γηνίθεζεο) κε Α.Φ.Κ. 090166310 θαη Γ.Ν.. Κπηηιήλεο θαη λφκηκα εθπξνζσπείηαη, 

ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ 1946/29.12.2006 η. Β΄ («Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπξπηάλεηο 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ – Αλαπιήξσζε Ξξχηαλε»), απφ ηελ Αληηπξχηαλη Νηθνλνκηθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Θαζεγήηξηα θα Σξπζή Βηηζηιάθε θαη αθεηέξνπ  ν/ε θ. 
…………………… θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία ……………….  κε ηελ επσλπκία 

«……………………………………………..» κε δ.η. «…………………….» πνπ εδξεχεη ζηελ (πεξηνρή), 
(νδφο, αξηζκφο), Ρ.Θ. ……, ηει. …………….., θαμ ……………, κε Α.Φ.Κ. ……………….. & Γ.Ν.. 

…………………. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. …………………….. (νλνκαηεπψλπκν 

εθπξνζψπνπ), ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κε ην απφ ………….. Ξξαθηηθφ 
ηνπ Γ.Π. (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.), ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 
Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ πξνθήξπμε (Ππλεδξίαζε …/…_...._2010, ζέκα …..) αλνηθηφ ηαθηηθφ 

δεκφζην δηαγσληζκφ  γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο  

γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθά ηηκή ζε επξψ,  ήηνη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη 
ζέξκαλζεο, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ………………………………………….. επξψ 

(0000000000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ……% Φ.Ξ.Α. 

 
Ν δηαγσληζκφο κε αξηζ. πξσηνθφιινπ πξνθήξπμεο  ……/…._...._2010 δηεμήρζε ηελ …. 

……………… 2010, εκέξα ………..  θαη ψξα 11:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ 
πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο (Θηίξην Γηνίθεζεο, ηζφγεην), ζηε 

Κπηηιήλε.  
 

Θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα ηξεηο πξνζθνξέο, σο θάησζη : 

 

Α/Α ΔΞΩΛΚΗΑ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΑ ΑΟΗΘ. ΞΟΩΡΝΘΝΙΙΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

1     

2     

3     

 

Κε απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Ππλεδξίαζε 
…./…_..._2010, Θέκα: …..: Θαηαθχξσζε Γηαγσληζκψλ),  ε πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ 

θαηαθπξψζεθε ζηνλ/ζηελ  θ./θα  …………………… θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε 
εηαηξεία ……………….  κε ηελ επσλπκία «……………………………………………..» κε δ.η. 

«…………………….» πνπ εδξεχεη ζηελ (πεξηνρή), (νδφο, αξηζκφο), Ρ.Θ. ……, ηει. …………….., 

θαμ ……………, κε Α.Φ.Κ. ……………….. & Γ.Ν.. …………………. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 
ηνλ/ηελ θ. …………………….. (νλνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ), ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο 
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εηαηξείαο θαη κε ην απφ ………….. Ξξαθηηθφ ηνπ Γ.Π. (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.),  θαη ζηελ 

ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο, ήηνη πνζνζηφ έθπησζεο ………(επί ηνηο εθαηφ).  
 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ 
παξνχζα "Ξαλεπηζηήκην", αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ παξνχζα 

"πξνκεζεπηήο", ηελ πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ πξνθείκελε 

πξνκήζεηα κε ηνπο πην θάησ φξνπο : 

ΑΟΘΟΝ 1ν 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΔΩΠ  
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηειεί ε πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη 
ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο, σο εμήο: 

 Βελδίλε Ακφιπβδε γηα νρήκαηα θαη δίηξνρα γηα πνζφηεηεο κέρξη 1.000 ιίηξα 

πξνυπνινγηζκνχ: δύν ρηιηάδσλ επξώ (2.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 

 Ξεηξέιαην θίλεζεο γηα νρήκαηα θαη ειεθηξνγελλήηξηεο γηα πνζφηεηεο κέρξη 1.000 
ιίηξα πξνυπνινγηζκνχ: ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (3.000,00€)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 

 Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα πνζφηεηεο θάησ ησλ 1.000 ιίηξσλ πξνυπνινγηζκνχ: ηξηώλ 
ρηιηάδσλ επξώ (3.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 

 Ξξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα πνζφηεηεο άλσ ησλ 1000 ιίηξσλ 
πξνυπνινγηζκνχ: εθαηό δώδεθα ρηιηάδσλ επξώ (112.000,00€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α. 
 

Ρν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ππνινγίδεηαη ζηελ εθάζηνηε λφκηκα δηακνξθνχκελε 

θαη πηζηνπνηνχκελε απφ ηελ Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ιέζβνπ 
θάζε θνξά Κέζε Ιηαληθή Ρηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο θαπζίκνπ (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλεο ελ 

γέλεη θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο κέρξη 1000 ιίηξα) ζην Λεζί ηεο Ιέζβνπ, πνπ ζα πξνθχπηεη 
κεηαμχ ηεο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ιηαληθήο ηηκήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ θαη πνπ 

ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο. 

Γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο άλσ ησλ 1000 ιίηξσλ ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) 
ππνινγίδεηαη ζηε εθάζηνηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θαη πηζηνπνηνχκελε απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Δκπνξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ιέζβνπ θάζε θνξά Κέζε Σνλδξηθή Ρηκή πψιεζεο 
ηνπ θαπζίκνπ ζην Λεζί ηεο Ιέζβνπ, πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο 

ρνλδξηθήο ηηκήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

Α) Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή πεξηιακβάλεη ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αθαηξείηαη κε εζσηεξηθή 
αθαίξεζε, ζηε ζπλέρεηα απφ ην ππφινηπν πνζφ ζα αθαηξείηαη θαη ην δνζέλ πνζνζηφ έθπησζεο 

θαη ζην πξνθχπηνλ πιένλ θαζαξφ πνζφ ζα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. 
Β) Πηελ  κέζε ρνλδξηθή ηηκή ζα ππνινγίδεηαη ην δνζέλ πνζνζηφ έθπησζεο.  

Γ) Νη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο θαη 

ηνπ Φ.Ξ.Α.   
  

 
ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 
Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο 

Κπηηιήλεο είλαη ηα παξαθάησ: 
      1. Βελδίλε Ακφιπβδε γηα νρήκαηα θαη δίηξνρα 

      2. Ξεηξέιαην θίλεζεο γηα νρήκαηα θαη ειεθηξνγελλήηξηεο 
      3. Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο 

Νη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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ΑΟΘΟΝ 3ν  
ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΘΑΠΗΚΩΛ 

 
Νη  παξαδφζεηο ησλ θαπζίκσλ ζα γίλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ θαη ζε πνζφηεηεο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο. 

Νη παξαδφζεηο ησλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ζα γίλνληαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή θαη φζν αθνξά  θαχζηκα θίλεζεο εληφο κίαο (1) εκέξαο απφ 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. 
Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη κε πγξά θαχζηκα ηελ Ξαλεπηζηεκηαθή Κνλάδα 

Κπηηιήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 26 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 4ν 
ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

 

Νη  παξαδφζεηο ησλ θαπζίκσλ ζα γίλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ θαη ζε πνζφηεηεο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο. 

 
Ζ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ησλ θηηξίσλ ηεο 

Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο. 
 

Ζ παξάδνζε πεηξειαίνπ θίλεζεο (ειεθηξνγελλήηξηεο) ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ησλ θηηξίσλ 

ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Κπηηιήλεο. 
 

Ζ παξάδνζε πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα νρήκαηα  θαη βελδίλεο γηα νρήκαηα θαη δίηξνρα ζα γίλεηαη 
ζην θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα θάζε απηνθίλεην ή δίηξνρν κε εηδηθή εληνιή (δηαηαθηηθή), 

πνπ ζα δίδεηαη απφ ην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 

Κπηηιήλεο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα θαη ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ πνπ ζα 
παξαδψζεη ν πξνκεζεπηήο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απηνθηλήηνπ ή δηηξφρνπ. Ν πξνκεζεπηήο 

ζα παξαιακβάλεη ηελ εληνιή θαη αθνχ παξαδψζεη ην αλαθεξφκελν ζε απηήλ επαθξηβψο 
θαχζηκν ζα εθδίδεη αλάινγν Γειηίν Απνζηνιήο, επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο 

θαη αξηζκεηηθψο ε πνζφηεηα θαη ην είδνο θαπζίκνπ πνπ παξαδφζεθε, θαζψο θαη ηηκή πψιεζεο 

ηνπ θαπζίκνπ ηελ ψξα ηεο παξάδνζεο.  
 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο παξάδνζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε πηζηνπνίεζε 
ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο (Δπηηξνπέο Ξαξαιαβήο ησλ πεξεζηψλ). 
 

Ρν παξαπάλσ φξγαλν ζα πξνηείλεη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κπηηιήλεο, ε νπνία ζα 

εηζεγείηαη ζην Ξξπηαληθφ Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 
ζηνλ πξνκεζεπηή, ζε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

ζχκβαζε. 
 

ΑΟΘΟΝ 5ν 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  
 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη  ηκεκαηηθά κεηά ηελ 
νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ θαπζίκσλ απφ ηηο αξκφδηεο 

επηηξνπέο παξαιαβήο. Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 
Ξ.Γ. 118/2007 θαη εηδηθφηεξα εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ηελ πεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Λνκνχ Ιέζβνπ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθφκηζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην 
Λφκν δηθαηνινγεηηθψλ.  
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Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

 
- Ρηκνιφγην Ξψιεζεο ζεσξεκέλν απφ ηελ Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Ιέζβνπ. 
- Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ θαπζίκσλ. 

- Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.   

 
Νη θξαηήζεηο επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ήηνη: 

 
- πέξ Κ.Ρ.Ξ. 3%,  

- Σαξηφζεκν 2% επί ηνπ Κ.Ρ.Ξ.,  
- ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20%  επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

 

Δπί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (πξν Φ.Ξ.Α.) γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 1%, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 24 ηνπ Λ. 2898/94. 

Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  
 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΘΑΔ 1611 ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 6ν 

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 
 

7. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 
Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο.    

 
8. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο, νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ 

δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

9. Ν πξνκεζεπηήο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή 
αληηπξνζψπσλ ή πξνζηηζέλησλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 
 

10. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε πεξεζία ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ 

πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κπηηιήλεο. 
 

11. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο 

πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ, πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  
 

12. Γηα ηελ γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ δεκηψλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, ν πξνκεζεπηήο νξίδεη 
σο εθπξφζσπν ηνπ ηνλ/ηελ θ……………………….., πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή 

επηθνηλσλία κε ην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 

Κπηηιήλεο.    
 

 
ΑΟΘΟΝ 7ν 

ΑΙΙΝΗ ΝΟΝΗ 
 

Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έλα (1) έηνο, ζα θαιχπηεη δε ηκεκαηηθά 

πξνκήζεηεο θαπζίκσλ ηελ Ξαλεπηζηεκηαθή Κνλάδα Κπηηιήλεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. 
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δχν κήλεο αθφκα κε Απφθαζε ηνπ Ξξπηαληθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
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Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηφ ζηεξίδεηαη, φπσο 

πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο απφ θαηάδεια ζθάικαηα 
ή παξαδξνκέο. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 8ν 

ΔΓΓΝΓΝΠΗΑ 
 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηεηέζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε κε αξηζκφ 
……………………… εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ………… €, απεξηνξίζηνπ 

ηζρχνο, ηεο ……………….. Ρξάπεδαο. 
 

Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 9ν 

ΘΟΩΠΔΗΠ 

 
Γηα θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ε αξκφδηα επηηξνπή 

επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηνλ Λ. 2286/95 θαη ην Ξ.Γ. 118/2007. 
 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95, ηνπ άξζξνπ 100 παξάγξαθνο 
3 ηνπ Ξ.Γ. 30/96, ηνπ Ξ.Γ.118/2007, ηνπο φξνπο ηεο κε αξηζκ. Ξξση. 4625/24.08.2010  

Γηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο πξνζθνξάο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) ηνπ πξνκεζεπηή. 

  
Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ ζχκβαζε είλαη απηά ηεο Κπηηιήλεο. 

 
Ζ ζχκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) φκνηα αληίηππα, δηαβηβάζηεθε ζηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο θαη ππνγξάθηεθε θαη απφ ηνπο δχν. 

 
 

 
 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

  
 

Γηα ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γηα ηνλ πξνκεζεπηή 
  

  
 

Θαζεγήηξηα, Σξπζή Βηηζηιάθε 

 

Αληηπξχηαληο 
Νηθνλνκηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο 

 

  

         

 
 

 


