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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 10165 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι δυνάμει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 114923/Δ12/22-7-2014 (ΑΔΑ: ΩΞ5Β9-Κ1Ξ & 
ΑΔΑΜ: 14REQ002435418), με την  οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 40.000,00€ για την 
προμήθεια επιστημονικών εντύπων περιοδικής έκδοσης, την 16η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:00, στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επί της οδού Κομνηνάκη 45, στη 
Μυτιλήνη, θα διεξάγει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά (Απόφαση Πρύτανη αρ. 172/1-12-2014, ΑΔΑ: 
6Ξ8Λ469Β7Λ-Α9Π) για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών εκδιδόμενων στην Ελλάδα και 
στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
και των παραρτημάτων της στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Σύρο, Ρόδο και Λήμνο. 
Ο προϋπολογισμός είναι μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου 5% ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια εκδιδόμενων στην Ελλάδα 
περιοδικών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), ενώ αντιστοίχως ο 
προϋπολογισμός για την προμήθεια εκδιδόμενων στην αλλοδαπή περιοδικών ανέρχεται στο ποσό των 
τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00€). 
Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για την προμήθεια μόνον των Ελληνικών ή μόνο των εκδιδόμενων 
στην αλλοδαπή επιστημονικών περιοδικών ή και για τα δύο. 
Η δαπάνη για την προμήθεια των συνδρομών των επιστημονικών περιοδικών θα καλυφθεί από τον 
κωδικό 1259 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 2015. 
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του   Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.lib 
aegean.gr/rc) στις 04 Δεκεμβρίου  2014. 

 
Αντίτυπα της προκήρυξης αυτής δίνονται από τα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, Κομνηνάκη 45, 81 100, Μυτιλήνη. Αρμόδιος υπάλληλος είναι ο κ. Παπάνης Ιωάννης τηλ. 
2251036067, Fax: 2251036069, e-mail: ipapan@aegean.gr. Τα τεύχη είναι δυνατό να αποσταλούν και 
ηλεκτρονικά. 
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2014  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00. 

 
 Ο Πρύτανης 

Του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 
 
 

Καθηγητής  Στέφανος Γκρίτζαλης 
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