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1. Αντικείμενο πρόσκλησης   
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ.56(επαναληπτική)/11.11.2016 Θέμα 3.18 πρακτικά 
έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του Ιδρύματος, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης με 
την διαδικασία της προέγκρισης, για την με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, ανανέωση των 
συνδρομών για το έτος 2017 της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος σε επιστημονικά τεκμήρια περιοδικής 
έκδοσης, εκδιδόμενα στην αλλοδαπή.  Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι α) η μέσα σε είκοσι  (20) 
το αργότερο ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, έγγραφη εντολή του προμηθευτή προς τους  
εκδότες των περιοδικών που  αναλυτικά περιγράφονται στο πίνακα περιοδικών της παρούσας πρόσκλησης 
για την ανανέωση των συνδρομών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου  για το έτος 2017,  β) η 
άμεση αποστολή αντιγράφου της εντολής αυτής στη Βιβλιοθήκη του  Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και η 
απαντήσεις των εκδοτών και γ)  η τμηματική παράδοση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου των  
κατά έτος 2017   και εκδοθησόμενων  τευχών  όλων των  ξενόγλωσσων, επιστημονικών περιοδικών που ο 
τίτλος τους και ο τόπος παράδοσής τους αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση 
πίνακα. 
2. Προϋπολογισμός 
Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (17.183,77€), και στο συνολικό ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ  ΕΥΡΩ  ((20.700,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νομίμων 
κρατήσεων.   
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1259Α «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών 
εκδόσεων» του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος του οικ. Έτους 2017 και αφορά το εξής CPV: 
Είδος Κωδικός CPV Ονομασία CPV 
Επιστημονικά τεκμήρια 
περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων 
στην αλλοδαπή 
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                                                                            Πίνακας περιοδικών  προς προμήθεια  

ΠΑΡΑΡΤ
ΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ISSN ΜΟΡΦΗ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΣΥΝΔΡΟ
ΜΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕ
ΙΑ 
ΣΥΝΔΡ
ΟΜΗΣ 

Δήλωση 
Προσφο
ράς 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ
) 

Παροχή 
Δωρεάν 
Ηλεκτρον
ικής 
Συνδρομ
ής 
(αφορά 
μόνο  τα 
έντυπα) 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Τρέχου
σα τιμή 
Εκδότη 

Ποσοστό 
Προσαύξησ
ης (επί τοις 
% διαφορά 
μεταξύ της 
τιμής 
εκδότη και 
της τιμής 
προσφορά
ς) 

Τιμή 
Προσφοράς 
ανά τίτλο 
χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή 
Προσφορ
άς ανά 
τίτλο με 
ΦΠΑ  

ΜΥΤΙΛΗΝ
Η American Anthropologist 

0002-
7294 ONLINE 

01/01/20
17 1 ΕΤΟΣ       

ΜΥΤΙΛΗΝ
Η 

Annual Review of 
Anthropology 

0084-
6570 ONLINE 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΜΥΤΙΛΗΝ
Η Current Anthropology 

0011-
3204 ΕΝΤΥΠΟ   

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΜΥΤΙΛΗΝ
Η 

Journal of Environmental 
Education 

 
ONLINE 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΜΥΤΙΛΗΝ
Η 

Modern Greek Studies - 
Baltimore 

0738-
1727 ΕΝΤΥΠΟ  

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΡΟΔΟΣ 
American Journal of 
Archaeology 

0002-
9114 ONLINE 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΡΟΔΟΣ 
American Journal of 
Sociology 

0002-
9602 ΕΝΤΥΠΟ  

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΡΟΔΟΣ Mathematicw Teacher  ΕΝΤΥΠΟ 
01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΡΟΔΟΣ 

Childrens Literature Association - 
Membership - incl CLA Quarterly & 
Children's Literature ΕΝΤΥΠΟ  

01/01/20
17 1 ΕΤΟΣ 

 

     

ΡΟΔΟΣ 
Journal for research in 
Mathematics education  

0021-
8251 ΕΝΤΥΠΟ  

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΡΟΔΟΣ 
Journal of Educational 
Research 

 
ONLINE 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΡΟΔΟΣ 
Journal of Mediterranean 
Studies 

1016-
3476 ΕΝΤΥΠΟ  

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΣΑΜΟΣ Annales de l'Institut Fourier 
0373-
0956 

COMBINE
D 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΣΑΜΟΣ 
Annals of Mathematics - 
Second Series 

 

COMBINE
D 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΣΑΜΟΣ Annals of Probability  0091- COMBINE 01/01/20 1 ΕΤΟΣ       
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1798 D 17 

ΣΑΜΟΣ Annals of Statistics 
0090-
5364 

COMBINE
D 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΣΑΜΟΣ 
Proceedings of the American 
Mathematical Society 

0002-
9939 

COMBINE
D 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΣΑΜΟΣ 
SIAM Journal on Mathematical 
Analysis 

0036-
1410 

COMBINE
D 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΣΑΜΟΣ 
Transactions of the American 
Mathematical Society 

0002-
9947 

COMBINE
D 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΣΥΡΟΣ Design Issues 
0747-
9360 ONLINE 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΣΥΡΟΣ Design Journal - Aldershot   ONLINE 
01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΣΥΡΟΣ Information Design Journal 
0142-
5471 ONLINE 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΧΙΟΣ 
American Economic Association - All 7 
Journals ΕΝΤΥΠΟ  

01/01/20
17 1 ΕΤΟΣ 

 
     

ΧΙΟΣ Harvard Business Review 
0017-
8012 

COMBINE
D 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΧΙΟΣ 
Journal of Hospitality and 
Tourism - Jhansi 

0972-
7787 ΕΝΤΥΠΟ  

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΧΙΟΣ Management Science 
0025-
1909 

COMBINE
D 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΧΙΟΣ Interfaces  
COMBINE
D 

01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

ΧΙΟΣ Journal of Marketihg  ΕΝΤΥΠΟ 
01/01/20
17 

1 ΕΤΟΣ 
      

 ΣΥΝΟΛΑ           
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3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής προ 
ΦΠΑ για το σύνολο της προμήθειας τα χαρακτηριστικά και η ποσότητα του οποίου αναφέρεται στον 
επισυναπτόμενο πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία σε κάθε στάδιο. Σε περίπτωση 
ματαίωσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
4. Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια του 
συγκεκριμένου είδους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη 
της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
6. Χρόνος& τόπος υποβολής προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν υπογεγραμμένες προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα πρόσκληση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αρμόδιο 
υπάλληλο κ. Παπάνη Ιωάννη τηλ. 2251036074, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24/11/2016 και ώρα 11.00 
π.μ στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κομνηνάκη 45 Μυτιλήνη 
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα 
επιστρέφονται. 
 
7. Αποσφράγιση & αξιολόγηση των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κομνηνάκη 45 Μυτιλήνη την 24/11/2016 και ώρα 11.00 π.μ 
ημέρα Πέμπτη  
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει αμέσως μετά την 
ημερομηνία της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας(εφόσον απαιτείται), 
μεταξύ του ιδίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Προσφορά που υποβάλλεται με αναγραφή διαφορετικού είδους από το αναγραφόμενο στον Πίνακα, της 
παρούσης πρόσκλησης απορρίπτεται. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
8. Ειδικοί όροι 
8.1 Σε περίπτωση  διακοπής της έκδοσης του περιοδικού, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να παραθέσει   
σχετική βεβαίωση του εκδότη. Σε περίπτωση διακοπής συνδρομής περιοδικού που διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή και διαθέτει συνεχή πρόσβαση (perpetual access),   θα πρέπει να παρέχονται 
εγγυήσεις για άσκηση του δικαιώματος αυτού χωρίς επιπλέον κόστος.  
8.2 Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους τίτλους των εντύπων περιοδικών οι 
οποίοι διατίθενται και  σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν.  
Ο προμηθευτής, με δική του ευθύνη δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή παρέχει μηνιαίες 
γραπτές ή και ηλεκτρονικές αναφορές σχετικά με όλες τις παραγγελίες τίτλων όπου θα αναγράφεται η 
κατάσταση της προμήθειας, τα ελλείποντα τεύχη των εντύπων περιοδικής έκδοσης και τυχόν ειδικοί όροι 
(claim) ώστε να διευκολύνει την επιτροπή παραλαβής κατά το έργο της. 
8.3 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενοχλεί τους εκδότες/διαθέτες σε περιπτώσεις που η παραλαβή 
των εντύπων περιοδικής έκδοσης από την Κεντρική Υπηρεσία και των Παραρτημάτων Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Σύρο, Λήμνο και Ρόδο καθυστερεί περισσότερο από τρεις 
(3) μήνες, και αντίγραφο αυτής της οχλήσεως θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Κεντρική Υπηρεσία 
Βιβλιοθήκης. Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως τη Κεντρική Υπηρεσία 
Βιβλιοθήκης σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή και εκτάκτως, αν αυτό είναι απαραίτητο, για οποιαδήποτε 
αλλαγή επέλθει στην κατάσταση των  εντύπων, περιοδικής έκδοσης και να παραθέτει οποιοδήποτε στοιχείο 
βοηθά στην παρακολούθηση τους από τη Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης. 
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8.4 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παραγγελία αμέσως μόλις λάβει σχετική 
εντολή από το Πανεπιστήμιο  και το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από αυτήν, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η έναρξη των συνδρομών από την αρχή του έτους  2017. 
8.5 Η παράδοση των τευχών, χρονικά δεν μπορεί να υπερβαίνει  τις 15 ημέρες από την ημερομηνία 
κυκλοφορίας για έντυπα περιοδικής έκδοσης, που εκδίδονται εντός Ευρώπης και  τις 30 ημέρες από την 
ημερομηνία  κυκλοφορίας των τευχών για έντυπα περιοδικής έκδοσης,  εκτός Ευρώπης. Η παροχή 
δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όσα περιοδικά διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να 
ενεργοποιείται σε εύλογο χρόνο από την εκ μέρους του Πανεπιστημίου χορήγηση της   εντολής εκτέλεσης  
της σύμβασης. Η πρόσβαση θα πρέπει να παρέχεται στο  σύνολο των πιστοποιημένων  χρηστών του 
δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτοί καθορίζονται από το εκάστοτε εύρος των δικτυακών 
διευθύνσεων αυτού. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής. 
8.6 To Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή, της 
επαύξησης της ποσότητας των προς παραγγελία συνδρομών, προκειμένου να επιτευχθεί η απορρόφηση 
του προϋπολογισθέντος ποσού. 
8.7 Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα μη εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση που για λόγους 
ανωτέρας βίας, δεν καταστεί δυνατή η εξασφάλιση της προ -εγκεκριμένης  πίστωσης εντός του 2017. 
 
9. Πληροφορίες-Διευκρινίσεις 
Τυχόν διευκρινήσεις & πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης δίδονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον 
αρμόδιο υπάλληλο κ. Παπάνη Ιωάννη τηλ. 2251036074, e-mail: ipapan@aegean.gr. 
 
10. Δημοσιότητα 
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στους ιστότοπους: http:/ /et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα 
Διαύγεια) στις 16/11/2016 http:/ / eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 16/11/2016, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
www.aegean.gr και της Βιβλιοθήκης  www.lib.aegean.gr. 
 
11. Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις 
Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο/ ους θα καταβληθεί , σύμφωνα με το άρθρο 200, παραγρ. 4, του Ν. 
4412/2016(ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Τιμολόγιο- δελτίο Αποστολής 
β) Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της επιτροπής  Βιβλιοθήκης 
Τα άνω Δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως 
εξής: 
Πόλη Μυτιλήνη Διεύθυνση Κομνηνάκη 45, ΤΚ: 81000,Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου Ι. Παπάνης τηλ 
2251036074 
Στο τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με του ισχύοντες κάθε φορά 
νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείο Οικονομικών. 
 
12. Χρόνος & τόπος παράδοσης αγαθών 
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια περιοδικών ορίζεται η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου – Παραρτήματα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Σύρου, Λήμνου και Ρόδου - κατά τον 
συνημμένο στην παρούσα πίνακα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει με τα παραληφθέντα 
έντυπα τεύχη από τους εκδότες την βάση δεδομένων, που διαθέτει,  και να τα στέλνει με αερομεταφορά 
(courier) σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σε εβδομαδιαία βάση. Η λήξη του χρόνου της παράδοσης 
όλων των τευχών δεν μπορεί να είναι πέραν του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017.  
 
Το προς προμήθεια περιοδικά θα παραλάβει η Επιτροπή παραλαβής της Βιβλιοθήκης του  Πανεπιστημίου 
Αιγαίου η οποία θα υπογράψει και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο παραλαβής. 
 
13. Κατάρτιση & υποβολή προσφοράς 
Η προσφορά πρέπει: 

• Να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 
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• Να κατατίθεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 
καθορίζονται στη παρούσα και θα φέρει τα κάτωθι στοιχεία: 

                                                                           
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017  
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9587/16/11/2016 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 45 –ΤΚ 8100-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:24/11/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ 
ΩΡΑ11.00.π.μ 

 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά στοιχεία ως εξής: 
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»: (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει τα 
εξής δικαιολογητικά:                                                                               

                                                                                             
α/α Περιγραφή 
1 Υπεύθυνη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία να δηλώνεται ότι 
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
ü Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο του ιδίου όσο και των εργαζομένων του και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 

ü Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας, όπως αυτές 
αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση 

ü Θα παραδώσει το προς προμήθεια περιοδικά το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
ü Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
ü Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα. 

2 Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος με 
αντιπρόσωπό τους 

Στην περίπτωση ΕΠΕ,ΟΕ και ΕΕ η δήλωση θα προέρχεται από τον διαχειριστή ενώ στις ΑΕ από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον πίνακα του Πίνακα περιοδικών προς προμήθεια, της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 
14. Σύμβαση-Ισχύς-Διάρκεια-Τροποποίηση 
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης θα 
αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την υποβολή των προς προμήθεια 
περιοδικών στον χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών, κατά την διάρκεια της 
σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Η σύμβαση 
μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι΄αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και 
από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του Πανεπιστημίου, 
Αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίηση με προφορική συμφωνία και χωρίς να μεταβάλλεται η 
εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στην Πρόσκληση. 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό 
(10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
                                                       
15. Εγγυήσεις  
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Η αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος 
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ η οποία θα κατατεθεί  κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2018, (ένα μήνα μετά τη λήξη της 
σύμβασης).  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 
 
 

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤ. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 
Κατάστημα............................................................................................. 
Ημερομηνία Έκδοσης.......... 
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 
 Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. ………………………………………………… ποσού ολογράφως 
…………………………(αριθμητικώς:………………) ευρώ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι 
εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ολογράφως 
……………………………………………………(αριθμητικώς:…………………………) ευρώ, 
υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………, ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση)......................... ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
................................................................................, ΑΦΜ:………………………, 
(διεύθυνση)…………………………………………………………………………… ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης]: των φυσικών/νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ………………. β) (πλήρη 
επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ………………. 
γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………… 
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης)  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης, 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με την ΑΠ:9587/16-11-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανανέωση των συνδρομών για το έτος 
2017 σε επιστημονικά τεκμήρια περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενα στην αλλοδαπή, για τις ανάγκες της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Ημερομηνία διενέργειας διαδικασίας απευθείας ανάθεσης: …………………………………… 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31/01/2018.  
Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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