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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 

 

ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΙ     Μυτιλήνη, 25/08/2010 

 

 

ΑΡ. ΠΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:4635 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΨΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ ΣΑ ΣΜΗ-

ΜΑΣΑ ΣΗ ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

                                                      

Σο Πρυτανικό υμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με απόφασή του, 

κατά την υνεδρίασή του 85/06-07-2010 θέμα 5.7, προκήρυξε στις 

07/09/2010, ημέρα Σρίτη και ώρα 11:30 π.μ.   τη διεξαγωγή  Πρόχειρου  Δι-

αγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για τη διδασκαλία της Αγγλικής 

γλώσσας στα τμήματα της χολής Επιστημών της Διοίκησης, με σφρα-

γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

ανά είδος, στα γραφεία του Περιφερειακού Σμήματος Οικονομικών Τπο-

θέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Φίου,  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Μιχάλων 8, Φίος. 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια βιβλίων για τη διδασκαλία της Αγ-

γλικής γλώσσας στα τμήματα της χολής Επιστημών της Διοίκησης, στη 

μονάδα της Φίου και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρο-

υς : 

 

ΜΕΡΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟ 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια βιβλίων για τη 

διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα τμήματα της χολής Επιστημών 

της Διοίκησης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στο 

οποίο αναφέρονται οι τίτλοι καθώς και η ποσότητα των προς προμήθεια 

βιβλίων. 
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Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στις διάφορες εγκαταστάσεις της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Φίου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρ-

μόδιων υπηρεσιών και το αργότερο εντός 20 ημερών από την υπογ-

ραφή της σύμβασης.  
α/α Βιβλία Αντίτυπα 

  Insights into Business (Longman) 

1 Student’s Books              240 

2 Workbooks                       290 

   English for Business Studies  (Cambridge 

University Press)   

3 Student’s Books      100 

   Getting Ahead  (Cambridge University 

Press)   

4 Learner’s Books       50 

5 Home Study Books           70 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιά-

δων πεντακοσίων ευρώ (21.500,00 € ) συμπεριλαμβανομένου και του ανα-

λογούντος ΥΠΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μια (1) ημερήσια 

τοπική εφημερίδα   στις 26/08/2010 

Η αναλυτική διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπισ-

τημίου Αιγαίου (www.aegean.gr), στις  25/08/2010. 

Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για ενημέρωση στα αρμόδια Επιμε-

λητήρια (Ε.Β.Ε.Α., Επιμελητήριο  Φίου)   στις 25/08/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΜΒΑΗ   

Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του/των μειοδότη/ων θα υπογ-

ραφεί/ουν σύμβαση/εις. Η σύμβαση παρατίθεται στο ΜΕΡΟ Β΄ παράρτη-

μα Ι 

http://www.aegean.gr/
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΕΤΦΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

- ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής δίνονται από τα γραφεία του Περιφερει-

ακού Σμήματος Οικονομικών Τποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Φίου,  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, Φίος, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από τις κ.κ. Κυριακή αλιάρη τηλ. 271035021-2, Fax: 

2271035099 e-mail: ksaliari@ba.aegean.gr,   

Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι 

τις 03/09/2010   και ώρα 14:30. 

Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την κ. Κυριακή αλιάρη τηλ. 

2271035021 Fax: 2271035099 email: ksaliari@ba.aegean.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨ-

ΝΙΜΟΤ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7 επτεμβρίου, ημέρα Σρίτη  και ώρα 

11:30 στα γραφεία του Περιφερειακού Σμήματος Οικονομικών Τποθέσεων 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Φίου,  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχά-

λων 8, Φίος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί ειδικά για 

τον σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού υμβουλίου του Πανεπισ-

τημίου Αιγαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΨΝ ΤΠΟ-

ΧΗΥΙΨΝ ΣΙ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙΕ ΠΡΟΥΟΡΕ 

Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 

των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων και 

των τιμών που προσφέρθηκαν.  

Η πρόσβαση των υποψηφίων στις προσφορές, που υποβλήθηκαν θα είναι 

επιτρεπτή από τις 08 επτεμβρίου, ημέρα Σετάρτη  και ώρες από 10:00 

έως 12:00 και μέχρι τις 15 επτεμβρίου , ημέρα Σετάρτη στα γραφεία του 

Περιφερειακού Σμήματος Οικονομικών Τποθέσεων της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Φίου,  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, Φίος, 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ-

ΓΗΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού/ών, 

στον/ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέρ-

γειας και αξιολόγησης των προσφορών, θα προβεί στην αποσφράγιση το-

mailto:ksaliari@ba.aegean.gr
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υ/των φακέλου/ων δικαιολογητικών κατακύρωσης, την ημερομηνία και 

ώρα που θα ανακοινώσει η Τπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΨΝ ΤΠΟ-

ΧΗΥΙΨΝ  ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, 

λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

Η πρόσβαση των υποψηφίων στα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, θα 

είναι επιτρεπτή για τρεις (3) ημέρες μετά την έγκριση του Πρυτανικού 

υμβουλίου κατά τις ώρες 10:00 έως 12:00, στα γραφεία του Περιφερεια-

κού Σμήματος Οικονομικών Τποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Φίου,  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, Φίος 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με : 

1. Σο άρθρο 98 του υντάγματος, 

2. Σις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΥΕΚ Α’ 87) «Περί της δομής και λειτουρ-

γίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 

3. Σο Ν.2083/1992 (ΥΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 2,  

4. Σο Π.Δ. 83/1984 (ΥΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,…», όπως 

ισχύει σήμερα, 

5. Σην Τ.Α. 58604/Β2/28.07.2006 (ΥΕΚ 243, τ. Ν.Π.Δ.Δ.) «Περί εκλογής Πρύ-

τανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», 

6. Σην με αριθμό 360/05.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού υμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΥΕΚ Β΄1946) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο-

υς Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Αναπλήρωση Πρύτανη», 

7. Σις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

σήμερα, 

8. Σο Ν.Δ. 496/1974 (ΥΕΚ Α΄204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισ-

χύει σήμερα, 

9. Σις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΥΕΚ Α’ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου 

Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα, 

10. Σο Ν. 2522/1997 (ΥΕΚ Α΄178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμη-

θειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 

11. Σο Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,  

12. Σην απόφαση του Πρυτανικού υμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου: υνεδρίαση 85/06-07-07-2010 θέμα 5.7 
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Η δαπάνη για το ως άνω έργο  θα καλυφθεί από τον Σακτικό Προϋπολο-

γισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα από τον Κωδικό Α-

ριθμό Εξόδων 1251 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Υυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ε-

νώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώ-

ρου (Ε.Ο.Φ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη υμφωνία Δημο-

σίων υμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώ-

θηκε με το Ν. 2513/1997 (ΥΕΚ Α΄139) και που ασχολούνται με την παρα-

γωγή, προμήθεια, εμπορία, ανάπτυξη, και εγκατάσταση των υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους: 

Α) Τπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΥΕΚ 

Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην ο-

ποία θα αναγράφονται  : 

 τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν, 

 ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 

από τα ακόλουθα αδικήματα του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 

(ΥΕΚ Α΄64), ήτοι : 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορί-

ζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της  κοινής δράσης 

της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου,     

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 

3 της πράξης του υμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου,  

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφε-

ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη-

τες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από τις πα-

ράνομες δραστηριότητες,      
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 δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδι-

κασία κήρυξης πτώχευσης. 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υ-

ποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασ-

φάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογι-

κές υποχρεώσεις τους, 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύνα-

μες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής 

τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως το-

ύτος εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 

(ΥΕΚ Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες κα-

ταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό διαδι-

κασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης  των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσε-

ις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκου-

σα προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20, του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α΄150). 

Γ) Σα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΚΠΡΟΨΠΗΗ 

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό το-

υς, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

14.1. Σρόπος και γλώσσα σύνταξης 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 

1. Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην ελλη-

νική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορούν να είναι 

στην αγγλική γλώσσα. 

2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την α-

ρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη και να φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του υπο-

ψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 

 

14.2. Σρόπος υποβολής – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσ-

φορών 
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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 απόδει-

ξη, στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Φίου  του Πανεπισ-

τημίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι τις 07 επτεμβρίου, η-

μέρα Σρίτη και ώρα 11:00 και θα έχουν την κάτωθι μορφή :  

ΠΡΟΥΟΡΑ 

«ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ» 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΨΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨ-

Α ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΗ ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ  ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟΤ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :  4635/25-08-2010 

«ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ» 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΙΟΤ ΜΙΦΑΛΨΝ 8 82100 ΦΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ : «07/09/2010 ΗΜΕΡΑ 

ΣΡΙΣΗ » 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο 

(2) αντίτυπα. Σο ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» κι αυτό 

θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ τους. το φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκ-

ρινώς : 

Α) Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα. 

Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης. 

Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ε) Σα στοιχεία του αποστολέα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, δι-

ορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο 

και η αποδοχή της τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιο-

λόγησης του διαγωνισμού.  

Η προσφορά απορρίπτεται όταν, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργει-

ας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, που 

την καθιστούν ασαφή,. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 

το διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. ε περίπτωση υποβο-

λής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σροποποίηση της προσφοράς ή 

πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξι-
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ολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμ-

βάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

τον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δι-

καιολογητικά και στοιχεία. Σα  οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο και ειδικότερα ως εξής: 

 φραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ» στον οποία τοποθετούνται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής καθώς και ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία  

παράδοση των ειδών, τα οποία θα παραδοθούν στις διάφορες εγ-

καταστάσεις του Πανεπιστημίου που θα τους υποδειχθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πλη-

ροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή 

τους στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, 

ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληρο-

φορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύ-

νανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυπο-

ψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφο-

ρά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών   

 φραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ-

ΥΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς.  

Εξωτερικά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονο-

μικής προσφοράς και θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά  και 

την οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπο-

γεγραμμένη   την οικονομική τους προσφορά και  όλα τα δικαιολογητικά  

να είναι αριθμημένα. 

  

15.1. Σρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πί-

νακες οικονομικής προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν με βάση το υπό-

δειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ της παρούσας. ε καμιά περίπτωση δεν 
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πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά 

κόστη κ.λ.π. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζουν την τελι-

κή τιμή του προσφερόμενης υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις. 

Η τιμή χωρίς Υ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

ε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της 

συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανε-

πιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγω-

νισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφό-

σον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πριν την λήξη της, κατ΄ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την πα-

ρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 

118/2007 (ΥΕΚ Α’ 150). 

Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορ-

ρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΣΙΜΕ  

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΤΡΩ. Η στρογγυ-

λοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. τις τιμές θα πε-

ριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβά-

ρυνση, εκτός από τον Υ.Π.Α., ο οποίος είναι 16%. 

Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον/ους υποψήφιο/ους στον/ους οποίο/ους θα κατακυ-

ρωθεί η ανάθεση. 

Σο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υπο-

ψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη 

των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι, υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

18.1. Αποσφράγιση προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διε-

νέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, παρουσία των 

υποψηφίων  ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν. 
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Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακή-

ρυξη.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο  Πρωτόκολλο της Πε-

ριφερειακής Διεύθυνσης Φίου  του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Πανεπισ-

τημίου Αιγαίου με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγισθούν. 

 

18.2. Διαδικασία αποσφράγισης  

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  

 Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

που περιέχει τους υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής  και 

οικονομικής προσφοράς. 

 Αριθμούνται και  μονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικά 

συμμετοχής  και οικονομικής προσφοράς. 

 Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής  και 

μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

  Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφο-

ρών, μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου των δικαιολογητικών συμ-

μετοχής, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζον-

ται 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 υπολοίπων υποψηφίων, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό κα-

θώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

19.1.  Διαδικασία 

Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή 

τους, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:  

 

1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται 

από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα   οικονομικά στοι-

χεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται. 

2. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκ-

λεισμού εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες 

δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή α-

ποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέρ-

γειας και αξιολόγησης με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται 
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κατ΄ εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παρά-

βαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Κατάχρη-

ση δικαιώματος εκ μέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του 

όλες τις νόμιμες κυρώσεις. Επίσης στην δικαιοδοσία της Επιτροπής 

υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο, εάν κρίνει ότι 

δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και δεν είναι σε θέση να φέ-

ρει σε πέρας το έργο. 

3. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξι-

ολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, παρουσιάζουν, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως α-

παράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρο-

υσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

4. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχο-

υν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικο-

νομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι. 

5. Ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών προσφορών, κατά φθίνου-

σα σειρά. Θα επιλεγεί/ουν η/οι προσφορά/ές που παρουσιάζει/ουν 

την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  

 

Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης,  γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς 

δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνι-

ση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνον-

ται μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, 

μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. ημειώνεται ότι, από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπό-

ψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

20.2. Διαδικασία Αξιολόγησης 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που: 

 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

 παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και   προδιαγραφές της 

διακήρυξης.  

2. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχε-

τικό πρακτικό της Επιτροπής. 

Κατά την  αξιολόγηση η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης μπορεί να 

απορρίψει ισχυρισμούς του προμηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν 

αποδεικνύονται επαρκώς. την περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προμηθευ-
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τής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα 

προσκομίσει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού/αυτών, 

στον/ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέρ-

γειας και αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δι-

καιολογητικών του άρθρου 6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α΄150) την η-

μερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί από την Τπηρεσία που διενεργεί 

το Διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή 

ανά είδος  

 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγω-

νισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε υγκριτικό Πίνακα. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Τπηρεσία Διενέργειας το/α πρακτικό/ά 

της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τελικής αξιολό-

γησης και ανάδειξης του προμηθευτή/ων  ο οποίος/οι προσέφερε/αν  την 

χαμηλότερη τιμή ανά είδος , από το Πρυτανικό υμβούλιο. Η Αναθέτουσα 

Αρχή κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασής της στους προσφέρον-

τες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο. 

τη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προσκαλεί τον προμηθευτή ο-

ποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος  να προσκομίσει τα δικα-

ιολογητικά που   προβλέπονται στην παρ άρθρο 22 του παρόντος.  

Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν τα δικαιολογη-

τικά αυτά θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Τπηρεσίας Διε-

νέργειας, η οποία  θα σταλεί με φαξ ή έγγραφο στους Προσφέροντες των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν συνολικά αποδεκτές, δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες πριν την ημερομηνία της αποσφράγισης. 

 Όταν ο προμηθευτής  ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος  

δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητι-

κά που προβλέπονται στην άρθρο 22  του παρόντος, η κατακύρωση γίνε-

ται στον ανάδοχο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον  χαμηλότε-

ρη τιμή ανά είδος . Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όπως περιγράφε-

ται ανωτέρω. ε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισ-

σότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 

τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο την αμέσως επόμενη 

πλέον  χαμηλότερη τιμή ανά είδος και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 

τους αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο-

θέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
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δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώ-

νεται. 

  

ΑΡΘΡΟ 22 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Σα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πα-

ραδίδεται εμπρόθεσμα την ημερομηνία και ώρα που προβλέπονται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κο-

ινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄αυτόν, με βεβαίωση πα-

ραλαβής (Ν. 2672/1998 (ΥΕΚ Α΄290), άρθρο 14, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

από τον Ν. 3230/2004), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγ-

χονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω : 

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ Α΄64), για κάποιο από τα αδικήμα-

τα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγ-

γελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδο-

ποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

στις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογη-

τικά των παραπάνω περιπτώσεων 2) και 3) εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.. 
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4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποι-

είται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι ε-

ξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

Β.     Οι αλλοδαποί : 

1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκ-

δοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίησή της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχο-

υν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 

Α΄64), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκ-

βίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικη-

τικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτω-

σης  2) του εδ. Α ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης  3) του εδ. Α της παρ. 

2 του παρόντος άρθρου. 

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσε-

ις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

Γ.     Σα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :  

1)  Σα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α 

και Β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΥΕΚ Α΄101), όπως ε-

κάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδα-
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πά νομικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης  των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν 

για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμέ-

νης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκα-

τάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάπο-

ιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. Α της παρ. 2 του πα-

ρόντος άρθρου. 

4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποι-

ητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδ. Γ της παρ. 2 του 

παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 

αρμόδια Τπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η υποψήφια 

στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

7.α.1.ια΄ και 7.β.12 του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον 

αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισ-

χύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας 

που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδε-

ται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της υποψή-

φιας, στον διαγωνισμό, επιχείρησης. 

 

Δ.    Οι υνεταιρισμοί : 

1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλ-

λο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδ-

ρος του Διοικητικού του υμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμε-

τάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ Α΄ 64), για κάποιο από 

τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδι-

κήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογ-

ραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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2) Σα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2) και 3) του εδ. Α της παρ. 2 

του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεται-

ρισμούς και της περίπτωσης 2) του εδ. Β της παρ. 2 του παρόντος, 

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και 

της περίπτωσης 2) του εδ. Γ της παρ. 2 του παρόντος. 

3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

Ε.  Ενώσεις προμηθευτών : 

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, 

που συμμετέχει στην Ένωση.  ε περίπτωση υποβολής προσφοράς από 

Ένωση προμηθευτών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 

118/2007 (ΥΕΚ Α΄150). 

 Εάν σε κάποια Φώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι 

δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύνα-

ται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. 

 την κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγ-

κεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 

παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον 

διαγωνισμό. 

 Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να ζητη-

θούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι περιοριστική. 

Όταν ο/οι προμηθευτής/ες, ο/οι οποίος/οι προσφέρει/ουν  την χαμηλότερη 

τιμή δεν προσκομίσει/ουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω 

τότε ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ 

Α΄150). 

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 

φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ 

Α’ 150) λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ – ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ  

23.1. Κατακύρωση 

ε 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 Πρυτα-

νικού υμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
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Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Πρυτανικού 

υμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από πρόταση της Επιτρο-

πής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και 

ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον/στους ανακηρυχθέντα/εντες 

προμηθευτή/ες. 

Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσ-

φορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. ε περίπτωση που θα απο-

συρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

Σο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός 

του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή 

να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να 

ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέ-

λος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 

23.2. Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 

τον/ους προμηθευτή/ες  στον/ους οποίο/ους έγινε κατακύρωση μέρους ή 

όλων  των υπό προμήθεια ειδών , αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

 Περιγραφή των προς προμήθεια βιβλίων  

 Σην τιμή και τη ποσότητα  

 Ση συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης. 

 Σην προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο 

της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο/οι προμηθευτής/ες   στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκε η προμήθεια , 

υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ημέρες από την ημερο-

μηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προ-

θεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος πα-

ράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανα-

κοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε 

αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα 

στον αλλοδαπό προμηθευτή.  

23.3. Τπογραφή ύμβασης 

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμ-

βαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη στο ΜΕΡΟ Β΄ : ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV. 
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Ο/οι πορμηθευτής/ες   υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν μέσα στην 

προθεσμία που αναφέρει η ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προ-

θεσμίας που αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

την περίπτωση που Ο/οι προμηθευτής/ες  μειοδότης/τες δεν προσέλθε-

ι/ουν να υπογράψει/ουν τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε 

στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α΄150). ε περίπ-

τωση που Ο/οι προμηθευτής/ες  κηρυχθεί έκπτωτος/οι, το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας  στον επόμε-

νο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη 

του διαγωνισμού. ε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος 

του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε 

ζημιάς του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων 

του Πρυτανικού υμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου διέπονται από 

το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α΄150), ήτοι : 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε 

αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτ-

ρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσ-

φυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτ-

ρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότη-

τα των δικαιολογητικών, που προσκομίζει ο/οι υποψήφιος προς τον οποί-

ο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή διενέρ-

γειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, ως εξής : 

Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού : στο  μισό του χρονικού διασ-

τήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι οποίες και συνυπολογίζον-

ται. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  

του διαγωνισμού και το Πρυτανικό υμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 

την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που 

αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την 
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διενέργεια του διαγωνισμού  ως προς την διαδικασία παραλαβής και α-

ποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου 

του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν 

κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 

εξετάζεται από την Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας και αξιο-

λόγησης του διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση μετά από γνω-

μοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγω-

νισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, 

εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφα-

ση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο εν-

διαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πρά-

ξεως ή παραλείψεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από 

την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετά-

ζεται από την από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγω-

νισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση του Πρυτανικού υμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 

την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

Δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, 

όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρ-

θρου 6 & 8 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α’ 150), μέσα σε χρονικό διάστημα τρι-

ών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε 

γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολο-

γητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από 

την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετά-

ζεται από την από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγω-

νισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση του Πρυτανικού υμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 

την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός 

από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους 

χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση 

του σώματός της σε αυτούς, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με φροντίδα 

τους. 
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Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρους 

του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 

(ΥΕΚ Α΄150) να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομη-

νία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης του Πρυτανικού υμβουλί-

ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Πρυ-

τανικό υμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η εν λόγω 

απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητι-

κή προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω προσ-

κομίζεται παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 

(ΥΕΚ Α΄150). 

 

  

ΑΡΘΡΟ 26 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ  

26.1. Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία   χιλιά-

δων πεντακοσίων ευρώ (21.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου και του ανα-

λογούντος ΥΠΑ. Η δαπάνη για το έργο  θα καλυφθεί από τον Σακτικό 

Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου  και συγκεκριμένα από τον 

Κ.Α.Ε. 1251 

26.2. Πληρωμή – Δικαιολογητικά πληρωμής  

Σο συμφωνημένο τίμημα στον θα καταβληθεί,   μετά την έκδοση των τι-

μολογίων του ιδίου, και αφού προσκομισθούν στο Σμήμα Λογιστηρίου και 

Δαπανών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα δικαιολογητικά που αναφέρον-

ται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α΄150): 

Α.  Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών , η οποία υπογράφεται από την 

εκάστοτε οριζόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής  

Β. Σιμολόγιο του ανάδοχου  θεωρημένο από την Δ.Ο.Τ.  

Γ. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Σαμείου ή Οργανισμού ότι έγινε 

η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το 

προσωπικό που απασχολεί.  

Δ. Υορολογική Ενημερότητα. 

Σον/τους  προμηθευτή/ες  βαρύνει/ουν  

Α. παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής (προ Υ.Π.Α.) συμβατικής 

δαπάνης  

Β. κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του ποσού του τιμολογίου που 

ανέρχονται συνολικά στο 3,072%, και  

Γ. Συχόν Σραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 27 : ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

27.1. Σόπος και χρόνος παράδοσης 

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια βιβλίων θα γίνει στις εγκατασ-

τάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμό-

διων υπηρεσιών και το αργότερο εντός 20 ημερών μετά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

27.2. Παραλαβή 

Η παραλαβή των βιβλίων  γίνεται από την εκάστοτε οριζόμενη  από το 

Πανεπιστήμιο Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 : ΚΤΡΨΕΙ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΨΕΙ 

Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και 

τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συμπε-

ριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς 

του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά 

την κατακύρωση του έργου. την αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυ-

ρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω: 

28.1. Έκπτωση αναδόχου 

Σο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο/ους 

τον/τους προμηθευτή/ες, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, 

αν αυτός/οι δεν εκπληρώνει/ουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών 

προθεσμιών ή εκπληρώνει/ουν πλημμελώς τις συμβατικές του/τους υποχ-

ρεώσεις ή παραβιάζει/ουν ουσιώδη όρο της παρούσας διακήρυξης. 

ε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιού-

ται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των ειδών, κατα-

βάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 : ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

Ο/οι προμηθευτής/οι  και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να 

ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ 

τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη 

Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και 

τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομέ-

νων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 

Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 
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συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελ-

ληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 : ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

30.1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/ους ανακηρυχθέντα/ες ανάδοχο/ους  

σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέο-

υν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού/αυτών  και του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου. 

30.3. Ανωτέρα βία 

ε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου 

τον κάθε προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 

μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέ-

ρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην αρμόδια υπη-

ρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Επισυνάπτονται : 

ΜΕΡΟ Β΄ :    

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΦΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ :  ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

  

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

      Φρυσή Βιτσιλάκη 

                                       Αντιπρύτανις Οικονομικού      

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

ΜΕΡΟ Β 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΦΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
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α/α Βιβλία Αντίτυπα Σιμή 

μονάδας 

άνευ 

ΥΠΑ 

ΥΠΑ 

Μονάδας 

υνολική 

τιμή μο-

νάδας 

  Insights into Business (Longman)       

1 Student’s Books              240       

2 Workbooks                       290       

   English for Business Studies  (Cambridge 

University Press)   

      

3 Student’s Books      100       

   Getting Ahead  (Cambridge University 

Press)   

      

4 Learner’s Books       50       

5 Home Study Books           70       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  : ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
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τη Μυτιλήνη, σήμερα ………… 2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφε-

νός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανε-

πιστημίου – Κτίριο Διοίκησης) Α.Υ.Μ.: 090166310, Δ.Ο.Τ. Μυτιλήνης, και 

νόμιμα εκπροσωπείται, από την Αντιπρύτανι Οικονομικού Προγραμμα-

τισμού και Ανάπτυξης κ Φρυσή Γ. Βιτσιλάκη και αφετέρου της εταιρείας 

με την επωνυμία «……………………………….» που νόμιμα εκπροσωπείται 

από τον  …………………………………… και εδρεύει στην ………………….., 

οδός …………………, αριθμός ……………., με Α.Υ.Μ. ………….., Δ.Ο.Τ. 

……………………………… συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκ-

τά όσα ακολουθούν: 

 

Σο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκήρυξε με την υπ΄αριθμ 85/06-07.07.2010 θέ-

μα 5.7)  απόφαση του Πρυτανικού υμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ουτη διεξαγωγή  Πρόχειρου  Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, 

για την προμήθεια βιβλίων για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα 

Σμήματα της χολής Επιστημών της Διοίκησης ( ΣΝΕΤ και ΣΔΕ). 

 

Ο πρόχειρος διαγωνισμός με αριθμ. Πρωτοκόλλου προκήρυξης  4635/25-

08-2010 διεξήχθη κανονικά με 1η συνεδρίαση στις __ ______ 2010, ημέρα 

_____ και ώρα __:__ και καταληκτική συνεδρίαση στις __ ______ 2010, ημέ-

ρα _____ και ώρα __:__, στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Φίου, Μι-

χάλων 8 82100 Φίος 

Κατατέθηκαν …………………( ) προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω 

πίνακα : 

 

α/α Επωνυμία Αριθμό πρωτο-

κόλλου 

Ημερομηνία 

Παραλαβής 

Προσφορά αρ. 1.       

Προσφορά αρ. 2.          

Προσφορά αρ. 3.       

 

Με απόφαση του Πρυτανικού υμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(υνεδρίαση __/__.__.2010, θέμα _/_._), ο πιο πάνω διαγωνισμού κατακυ-

ρώθηκε στον ανωτέρω αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο  με την επωνυμία 

…………………………………………………….., έναντι του ποσού των 

…………………………………………………………………. (…………………€) 

συμπεριλαμβανομένου 16% Υ.Π.Α.. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής 

και για χάρη συντομίας θα καλείται στην παρούσα «Πανεπιστήμιο Αιγαί-

ου», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής και για χάρη συντομίας θα 

καλείται στην παρούσα «προμηθευτής », ανάθεσε την προμήθεια βιβλίων 

για της διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα τμήματα της χολής Ε-

πιστημών της Διοίκησης που αναγράφονται αναλυτικά στον υπογραφό-

μενο από τους συμβαλλόμενους και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος 

αυτής της σύμβασης, πίνακα του άρθρου 1.2. «Πίνακας υπό προμήθεια 

βιβλίων αγγλικών » και αυτός την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρο-

υς : 

 

1. Αντικείμενο – τιμή - κρατήσεις 

1.1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια βιβλίων για 

τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα Σμήματα της χο-

λής Επιστημών της Διοίκησης και παράδοση τους στις εγκα-

ταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου  όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στο άρθρο 1.2 της παρούσας , 

1.2.  Πίνακας υπό προμήθεια βιβλίων αγγλικών 

  
α/α Βιβλία Αντίτυπα Σιμή 

μονάδας 

άνευ 

ΥΠΑ 

ΥΠΑ 

Μονάδας 

υνολική 

τιμή μο-

νάδας 

  Insights into Business (Longman)       

1 Student’s Books                      

2 Workbooks                               

   English for Business Studies  (Cambridge 

University Press)   

      

3 Student’s Books              

   Getting Ahead  (Cambridge University 

Press)   

      

4 Learner’s Books               

5 Home Study Books                   

 

1.3.  Η αξία  των υπό προμήθεια βιβλίων, ανέρχεται στο ποσό των 

………………… (…………….€), πλέον του 16% ΥΠΑ, ο οποίος ανέρ-

χεται στο ποσό των …………………………. (……………..€) και θα 

καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον προμηθευτή. Η συ-

νολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ………………………….. 

(………………….€) συμπεριλαμβανομένου 16% Υ.Π.Α. 
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1.4 την τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π. 

 

   2. Φρόνος , τόπος  παράδοσης  και παραλαβή 

Η  παράδοση των υπό προμηθέα βιβλίων  θα πραγματοποιηθεί εν-

τός 20 ( ημερολογιακών ) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα υποδειχ-

θούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

  

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της παραλαβής των υπό προμήθεια 

βιβλίων  γίνεται από την εκάστοτε οριζόμενη  από το Πανεπιστήμιο 

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής. 

 

3.  Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 

Σο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα κατά περίπτωση, να 

υποβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 

(ΥΕΚ Α’ 150) αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των 

συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβα-

σης. 

 

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.Δ. 118/2007 

(ΥΕΚ Α’ 150).   

 

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυ-

τών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α’ 

150).   

 

 Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πα-

νεπιστήμιο Αιγαίου, μπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά 

του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του προμη-

θευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις υπηρεσίες  που ανατέθηκαν  

σ’ αυτόν. 

 

4. Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία  

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανω-

τέρα βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των ειδών,  

μέσα στους συμβατικούς χρόνους. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή 
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5.Πληρωμή (Δικαιολογητικά) 

Σο συμφωνημένο τίμημα στον προμηθευτή θα καταβληθεί μετά την έκ-

δοση των τιμολογίων του ιδίου, και αφού προσκομισθούν στο Σμήμα Λο-

γιστηρίου και Δαπανών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα δικαιολογητικά 

που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α΄150): 

Α.  Πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από την εκάστοτε 

οριζόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής. 

Β. Σιμολόγιο του ανάδοχου  θεωρημένο από την Δ.Ο.Τ.  

Γ.  Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Σαμείου ή Οργανισμού ότι 

έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα 

για το προσωπικό που απασχολεί.  

Δ.  Υορολογική Ενημερότητα. 

Σον/τους  προμηθευτή/ες  βαρύνει/ουν  

Α. παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής (προ Υ.Π.Α.) συμβατικής 

δαπάνης  

Β. κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του ποσού του τιμολογίου που 

ανέρχονται συνολικά στο 3,072%, και  

Γ. Συχόν Σραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις. 

 

6.  Άλλοι γενικοί όροι 

6.1  Αποκλείεται η από τον προμηθευτή  σε τρίτον εκχώρηση των, από 

 την παρούσα προκυπτόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. 

6.2  Ο προμηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος 

 για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολού

 μενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

 της σύμβασης. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 

που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός στην αποκατάσ-

τασή της. 

6.3 Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβα-

σης θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Μυτιλήνης.  

6.4 Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυ-

τή στηρίζεται (διακήρυξη, προσφορές, κ.λ.π.). 

6.5 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του  Ν. 2286/1995 (ΥΕΚ 

Α’ 19), του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α’ 150) και τις λοιπές περί προμηθειών 

του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.  

 

Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβα-

ση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών 
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του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της παρού-

σας. 

Σέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε διπλό και αφού διαβά-

στηκε και βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμ-

βαλλόμενους ως έπεται. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

  

Για την εταιρεία 

με την επωνυμία 

  

 

Φρυσή Γ. Βιτσιλάκη 

Αντιπρύτανις Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Ο νόμιμος 

εκπρόσωπος 

 

   

  

  

 


