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Αριθ. Πρωτ: 3120                                                                                        Μυτιλήνη, 10-06-2005  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την 
προµήθεια επιστηµονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόµενων στην αλλοδαπή  

για τις ανάγκες  
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την Υπουργική Απόφαση 35133/Β2/27.05.2003 (ΦΕΚ  121/30.05.2003, τεύχος ΝΠ∆∆) 

«Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» και την διόρθωση 
της (ΦΕΚ 137/13.06.2003, τεύχος ΝΠ∆∆) 

2. Τον Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/α/22-3-94) άρθρο 24 "Αύξηση Αποδοχών ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις". 

3. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π∆ 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως 
δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των ΝΠ∆∆», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν.∆. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» 

5. Τον Ν2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού πλαισίου 
στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ΄΄/14.11-2000) 

6. Τις κοινοτικές οδηγίες 93/36/ΕΟΚ του Συµβουλίου των ΕΚ και 97/52/ΕΚ/13.10.1997 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των ΕΚ «Περί δηµοσίων συµβάσεων 
προµηθειών». 

7. Τον Ν.2328/95(ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2372/1996(ΦΕΚ 
29/Α/96)άρθρο 11 και τον Ν. 2414/96(ΦΕΚ.135/Α/96)αρθρο 14  σε συνδυασµό µε το 
Π.∆. 82/96(ΦΕΚ 66/Α/96) " Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Α.Ε. που µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης προµηθειών του ∆ηµοσίου" 

8. Τον Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 " Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ." 

9. Τον Ν.3021/2002 ( ΦΕΚ 143/Α/2002) " Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί 
στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού." 

10. Το Π.∆. 370/95(ΦΕΚ199/Α/95)" Προσαρµογή της Ελληνικής  Νοµοθεσίας περί προµηθειών 
του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ικαιο " όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 105/2000          
(ΦΕΚ 100/2000) 

11. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» όπως 
σήµερα  ισχύει 

12. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α. 
13. Το Π∆ 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠ∆∆» 
14. Το Π.∆. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου ��.», όπως ισχύει 
15. Τη µε αριθ. 47/3.06.2005, θέµα 4.3.  απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίνεται η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας επιστηµονικών εντύπων 
περιοδικής έκδοσης,  εκδιδόµενων στην αλλοδαπή προϋπολογισµού δαπάνης  
εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00�). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1. Ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά, για την προµήθεια επιστηµονικών επιστηµονικών εντύπων περιοδικής έκδοσης,  
εκδιδόµενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ 
70.000,00� συµπεριλαµβανοµένου στο ποσό αυτό Φ.Π.Α. 4%. 

3. Ο  ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση 
διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπ όψιν η τελευταία δηµοσίευση  

4. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ίµβρου 3, Μυτιλήνη. Αρµόδια υπάλληλος είναι η κα Ελένη 
Κωτσάλου. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την   14 Ιουλίου 2005, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 15:00. Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Κεντρική 
Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ίµβρου 3, Μυτιλήνη 81100 µε 
οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην 
παραπάνω υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του προσφέροντος. 
Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαµβάνονται 
υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

5. Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2005, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 στα γραφεία 
της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ίµβρου 3, Μυτιλήνη, 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό µε απόφαση 
του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 
διαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή µπορούν να 
παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

7. Η αξιολόγηση - κατακύρωση των προσφορών θα γίνει µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του 
άρθρου 9 του Μέρους Α΄ της παρούσας.  

8. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης και Επαρχίας την 16 Ιουνίου 2005. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί 
για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την 16 Ιουνίου 2005. Τα τεύχη της διακήρυξης 
θα σταλούν για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιµελητήριο Λέσβου) στις 16 
Ιουνίου 2005. Τα τεύχη θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
στις 16 Ιουνίου 2005. 

9. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη 
δίνονται από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ίµβρου 3, 
Μυτιλήνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών 
του διαγωνισµού είναι µέχρι την 7η  Ιουλίου 2005, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00. 
Αρµόδια υπάλληλος είναι η κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 2251036064, Fax: 2251036039, e-
mail: elen@aegean.gr 

10. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά µε τον 
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, 
µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον 
ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  ∆ιευκρινήσεις µπορούν να 
δωθούν εγγράφως µέχρι και την 7η Ιουλίου 2005. 

11. Επισυνάπτονται το ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το ΜΕΡΟΣ Β: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ καθώς και τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι � ΙΙΙ, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης. 

 
 
 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ιωάννης Σεϊµένης 

 
 
 
 

Αντιπρύτανης 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια επιστηµονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόµενων 
στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και των 
Παραρτηµάτων της στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο, Σύρο και Ρόδο, όπως αναφέρεται  και  για το 
διάστηµα  που προβλέπεται στον ΠΙΝΑΚΑ-ΜΕΡΟΣ Β΄που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της προκήρυξης 
αυτής . 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ίµβρου 3, Μυτιλήνη. Η παραλαβή µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 
1. Αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, απ΄ όπου παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού. 
2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυµεταφοράς (Courier). Ο ενδιαφερόµενος επικοινωνεί µέσω Fax µε 

την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην οποία στέλνει έγγραφο 
όπου αναφέρεται η επωνυµία της Εταιρείας που ζητά την προκήρυξη, η διεύθυνση, το τηλέφωνο 
και το Fax της και το ονοµατεπώνυµο κάποιου υπεύθυνου ο οποίος θα παραλάβει την Προκήρυξη. 
Το κόστος αποστολής της Προκήρυξης βαρύνει τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την τυχόν µη έγκαιρη και σωστή 
παράδοση των τευχών του διαγωνισµού. 

3. Με το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Με µήνυµα στη διεύθυνση elen@aegean.gr που θα αναφέρει τα 
πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυµία, δ/νση, τηλ., fax, email) και θα ζητά την ηλεκτρονική 
αποστολή της προκήρυξης. 

4. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη διεύθυνση 
http://www.aegean.gr/news_diag.gr.html 

5. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων 
και τον συνολικό αριθµό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το 
γνωρίσουν εγγράφως στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 
α)  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που έχουν σχέση µε το 

αντικείµενο του διαγωνισµού.  
(β)  Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1, εδ. δ του παρόντος τεύχους 

 
3.2 Αποκλεισµός προσφερόντων 
 
∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)  Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 
διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας 
εγκατάστασης, ή υπόκεινται ή έχει κινηθεί κατ� αυτών η ανάλογη διαδικασία. 

β)  Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή 
Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

γ)  Όσοι έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε 
µέσο από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  

δ)  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

ε)  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή φόρων και τελών 
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.  

στ)  Όσοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση ή δεν υποβάλουν τα απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη 
δικαιολογητικά. 
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ζ)  Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή 
αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν 
επαγγελµατική δραστηριότητα. 

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το 
στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά προµηθευτή, ο οποίος αποδεικνύεται 
αναξιόπιστος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
4.1 ∆ικαιολογητικά 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά 
στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
α) Οι Έλληνες Πολίτες: 
 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά 2 µήνες από 

το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα έχει συνταχθεί σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 
ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 
(3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, που 
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

 
β) Οι αλλοδαποί: 
 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά 2 µήνες από 

το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα έχει συνταχθεί σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του 
εδαφίου (α) της παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου. 

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της χώρας που είναι εγκατεστηµένος περί 
εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης ή 
πιστοποιητικού υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας αυτής. Τα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα, οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αναφέρονται αναλυτικά στην 
παρ. 3 του άρθ. 25 του Π.∆. 346/98. 

 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
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Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β), εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή 
του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
  
δ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών  
 
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προµηθευτών δικαιούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό εφόσον ο κάθε 
προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση της 
προσφοράς. 
 
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφονται οι τίτλοι των 
περιοδικών  που αντιστοιχούν στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης.  
 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 
 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας. 
 
Κάθε εταιρεία που συµµετέχει στην Κοινοπραξία ή Ενωση θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β), πλην του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, 
καθώς και τις ακόλουθες δηλώσεις: 
1. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών, ότι 

αναλαµβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέµα σχετικό µε το έργο, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως 
έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

2. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών, ότι στην 
περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα συστήσουν Κοινοπραξία µε 
συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

3. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών και µε την οποία 
θα δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 
ε) Οι Συνεταιρισµοί 
 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά 2 µήνες από 

το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα έχει συνταχθεί σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 
ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
4.2 Αντικατάσταση δικαιολογητικών 
 
Εάν τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία του προσφέροντος χώρα, 
είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας 
προέλευσής του. 
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4.3 Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν επίσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. ∆ήλωση του προσφέροντος ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
και µε ποινή αποκλεισµού όλους τους όρους της.  

 
2. Πάντως η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς 
αναφορά σ΄ αυτή. Εξάλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι 
διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου, των πηγών προέλευσης των περιοδικών και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.  

 
3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κτλ), εκτός από 
εκείνους που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται µε την προσφορά. Μη αποδοχή, όµως, 
όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο όταν θα 
κριθεί η προσφορά, ή και λόγο πλήρους απόρριψης αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. ∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. του Άρθρου 3 της παρούσας. 

5. ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
6. ∆ήλωση ότι δεν έχουν υποπέσει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας. 
7. ∆ήλωση ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων  της εν γένει προς τον ∆ηµόσιο Τοµέα  

8. ∆ήλωση ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που    
ζητούνται από την Υπηρεσία. 

9. ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου 
εργασιών της που αφορά ειδικότερα το προς προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του 
έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

10. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και 
ειδικότερα οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης 
παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της 
αρµόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των 
υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις 
αποδεικνύονται µε βεβαίωση του παραλήπτη και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, αρκεί σχετική 
δήλωση του προµηθευτή. Και στις δύο περιπτώσεις η βεβαίωση ή η δήλωση συνοδεύονται από 
επίσηµο παραστατικό έγγραφο πώλησης. 

11. ∆ήλωση ότι το έντυπο υλικό που προσφέρει είναι καινούργιο και αµεταχείριστο. 
12. ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της 
υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

13. Κάθε άλλη πληροφορία που να τεκµηριώνει την ικανότητα, εµπειρία, αξιοπιστία του 
προµηθευτή στο χώρο προµήθειας επιστηµονικών περιοδικών. 

14. Στις περιπτώσεις που ο τελικός προµηθευτής είναι οίκος που εδρεύει εκτός Ελληνικής 
επικράτειας ή έχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, τα δικαιολογητικά που ζητούνται πρέπει να 
έχουν εκδοθεί στο όνοµα του οίκου και όχι του Έλληνα αντιπροσώπου. 

 
4.4 Εκπροσώπηση 
 
Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που έχει διορισθεί αντίκλητος απαιτείται η 
προσκόµιση της συµβολαιογραφικής πράξης ορισµού του. 
 
4.5 Συµπλήρωση δικαιολογητικών 
 
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού δύναται να καλέσει τους 
προσφέροντες να συµπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ανωτέρω δικαιολογητικών της διακήρυξης, πλην 
των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής όπως αναφέρονται στο εδ. ε΄ παρ. 4 
του άρθρου 25 του Π.∆. 394/96 και να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις 
ελλείψεις εντός ευλόγου, κατά την κρίση της επιτροπής, χρόνου. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
5.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
 
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
1. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
ορισµένους τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 
τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. 

 
5.2 Τρόπος υποβολής 
 
Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν µε απόδειξη στην Κεντρική 
Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι και την 14η  
Ιουλίου 2005 και ώρα 15:00: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Ίµβρου 3 
81 100 Μυτιλήνη 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο 
θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων 
αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος. 
 
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή courier που θα 
απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και µε τις 
ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν 
φτάσουν στη Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία 
και ώρα. 
 
∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και 
ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν µεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Πανεπιστήµιο έγκαιρα. Προσφορές που 
υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
 
∆ε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνιζόµενος ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης 
προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι 
προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 
 
5.3 Φάκελος προσφοράς 
 
Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα ως εξής: 
 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εξωτερικά, τόσο ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς όσο και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
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Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά 
τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο µε τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συµµετοχής θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική όσο 
και την οικονοµική τους προσφορά. 
 
5.4 ∆ιορθώσεις 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον 
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της προσφοράς.  
 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
5.5 Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο του ειδών.  
Σε περίπτωση διακοπής της έκδοσης περιοδικού παρατίθεται σχετική βεβαίωση του εκδότη. 
Σε περίπτωση α) διαφοροποίησης των βιβλιογραφικών στοιχείων των συνδροµών που προσφέρονται 
από τα αντίστοιχα στοιχεία του πίνακα Β' των Τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης ή  β) 
διαφοροποίησης ως προς την προτεινόµενη από την προκήρυξη σύνθεση περιοδικών, θα πρέπει να 
υπάρχει σχετική σηµείωση στην στήλη παρατηρήσεις του πίνακα Β΄της Τεχνικής προσφοράς και να 
αιτιολογείται επαρκώς. 
Στην περίπτωση παροχής δωρεάν ηλεκτρονικής συνδροµής για κάποια συνδροµή, θα πρέπει να υπάρχει 
σχετική επισήµανση στην αντίστοιχη  στήλη  του πίνακα Β΄ 
Οποιαδήποτε περίπτωση παράλειψης τίτλου περιοδικών  πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και εναπόκειται 
στην κρίση της Επιτροπής αν θα  γίνεται αποδεκτή ή όχι 
 
Οι τεχνικές προσφορές περιλαµβάνουν τα παρακάτω µέρη: 
 
Μέρος Α΄: Στοιχεία υλικού 
 
Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης µεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να 
υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού: 
α.  Συµπληρωµένο τον  πίνακα Πίνακα Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Α που υπάρχει στο 

ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας διακήρυξης σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται σ� 
αυτούς.  

β.  Συµπληρωµένο τον  Πίνακα Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Β� µε το ISSN και τα λοιπά 
στοιχεία  των συνδροµών. 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της µόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως 
ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρουν οι προµηθευτές. 
 
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριµένες. 
Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Οίκου ή υποψήφιου επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται 
στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά µε, 
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 
περαιτέρω αξιολόγηση. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες των τεχνικών 
προδιαγραφών Α και Β  χωρίς τιµές και σε CD ROM  το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής 
προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε CD ROM  µε εκείνους 
της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
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Μέρος Β΄: Προσφερόµενη Τεχνική Υποστήριξη � Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της προµήθειας 
των περιοδικών- Χρόνος παράδοσης περιοδικών. 
 
 Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά και να τεκµηριώνει τις εγγυήσεις που παρέχει ο 
προµηθευτής για την παράδοση στην Βιβλιοθήκη όλων των τευχών των περιοδικών  που θα εκδοθούν 
εντός της συνδροµητικής περιόδου (όπως αυτή  προσδιορίζεται στον πίνακα Β των τεχνικών 
προδιαγραφών) και για την αντικατάσταση των απολεσθέντων  φθαρµένων και κακέκτυπων  
περιοδικών.  
Επίσης πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το χρονικό διάστηµα που θα απαιτείται για την 
παράδοση των περιοδικών που εκδίδονται εντός Ευρώπης καθώς επίσης και αυτών που 
εκδίδονται εκτός Ευρώπης. 

 
Μέρος Γ΄: Στοιχεία Προµηθευτών 
 
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να συµπεριλάβουν, ως ξεχωριστό τµήµα της τεχνικής προσφοράς 
τους και τα παρακάτω: 
(α) Στοιχεία σχετικά µε την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ικανότητά τους και συγκεκριµένα: 

• Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών (εφόσον ο οργανισµός εκδίδει τέτοια) 
• Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών 
• Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών προς το 
αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης. 

Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν τις δυο (2) προηγούµενες του τρέχοντος έτους οικονοµικές χρήσεις.  
(β) Όλα τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εµπειρία των υποψηφίων για την 

εκτέλεση έργων αντίστοιχων σε µέγεθος και αντικείµενο µε αυτό της παρούσας διακήρυξης και 
ενδεικτικά: 
• Στοιχεία σχετικά µε την οργανωτική δοµή του υποψηφίου, το προσωπικό ανά κατηγορία και 
την τεχνική του υποδοµή. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιγραφή µηχανισµών και δοµών 
όπως πιστοποίηση προσωπικού και υπηρεσιών σε θέµατα που εµπλέκονται άµεσα στην 
υλοποίηση του έργου. 

• Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες 
ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ), αναγνωρισµένης 
αρµοδιότητας, µε τα οποία διασφαλίζεται η ποιότητα των σχετικών παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Κατάσταση των Ακαδηµαϊκών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών στις οποίες έχει προµηθεύσει 
επιστηµονικά περιοδικά εκδιδόµενα στην αλλοδαπή τα τελευταία τρία έτη. 

• Βεβαιώσεις ικανοποιητικής συνεργασίας από τρείς τουλάχιστον Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες. 
 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση των αποδεικτικών στοιχείων 
που αναφέρονται στο στοιχείο (β) και οι προµηθευτές υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε τρεις 
(3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού είτε µε µήνυµα fax είτε µε πρόσκληση που θα επιδοθεί από υπάλληλο της υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκοµισθούν µέσα στην 
παραπάνω προθεσµία, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
Οπωσδήποτε, πρέπει ν� αποφευχθεί παραποµπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του 
διαγωνιζοµένου. 
 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 
συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν 
υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες 
όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την 
εξήγηση της έννοιάς τους. 
 
5.6 Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 
 
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς οι 
οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του πίνακα Γ της παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής 
προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται α) ο τίτλος περιοδικού, β) η τρέχουσα τιµή εκδότη για Ιδρύµατα , 
γ) η τιµή προσφοράς ανά τίτλο και  δ) το ποσοστό προσαύξησης επί τοις εκατό (%) µεταξύ της τιµής 
εκδότη και της τιµής προσφοράς λαµβανοµένου υπόψη ότι στην τελική τιµή θα περιλαµβάνονται και οι  
δαπάνες αποστολής διαχείρισης, αντικατάστασης τευχών που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Προϊόντα 
ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καµιά 
περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. 
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Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του προσφερόµενου προϊόντος ή 
υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις. 
 
Για την συµπλήρωση του πίνακα  θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπ όψιν  τα στοιχεία 
και η περίοδος  των συνδροµών όπως αναγράφονται στον πίνακα Β� των τεχνικών 
προδιαγραφών.  
 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η 
τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτέλεσµα. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της οικονοµικής 
προσφοράς και σε CD ROM  το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς ή 
των πινάκων της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε CD ROM µε εκείνους της οικονοµικής 
προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη 
της διενέργειας του διαγωνισµού και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά 
τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου ως άνω, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν 
από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο ως άνω. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους προµηθευτές µπορεί να γίνει και 
µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί.  
  
  
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΙΜΕΣ 
 
7.1 Προσφορά � νόµισµα 
 
Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα συµπεριλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 4%, για παράδοση στον τόπο προορισµού όπως  
αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών  Β΄ και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την 
παρούσα διακήρυξη.  
 
Στην προσφορά τους οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν σαφώς, ότι  οι προσφερόµενες κατά τίτλο 
τιµές είναι οριστικές για την περίοδο συνδροµών που αναφέρεται στον πίνακα Β΄.  
  
Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των συνδροµών των περιοδικών.  
 
7.2 Σαφήνεια προσφοράς � αναπροσαρµογή τιµών � προσφορές σε συνάλλαγµα  
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
7.3 Μεταβολή τιµών  
 
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προµηθευτές δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών. 
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Σε περίπτωση µείωσης τιµών ο προµηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωµένος να το αναφέρει στην 
Επιτροπή κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Παρόµοιες ανακοινώσεις µετά την υποβολή των 
προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 
 
7.4 Τεκµηρίωση τιµών 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
8.1 Αποσφράγιση προσφορών � αποκλεισµός προσφερόντων 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψουν απορρίψεις 
προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η αρµόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την 
απόρριψη. 
 
8.2 ∆ιαδικασία αποσφράγισης 
 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, 
εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά 
µονογράφεται, σφραγίζεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή. 
 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το 
οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
 

2. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων τους και την έγκρισή τους από το Πρυτανικό Συµβούλιο, για 
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. 

 
3. Oι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς των αποδεκτών προσφορών θα αποσφραγισθούν σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερόµενους µε ανακοίνωση της 
Επιτροπής, η οποία και θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αποσφράγισης. 

 
4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 

των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των 
τιµών που προσφέρθηκαν.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
9.1 ∆ιαδικασία 
 
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (νοµιµοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά) θα ακολουθήσει η 
αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία:  
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1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι 

φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται. 

 

2. Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αποδεκτών προσφορών, όπως περιγράφεται 

στη συνέχεια. 

 

3. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός αν ρητά ορίζεται 
διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή 
αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε ειδικά αιτιολογηµένη 
κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου 
που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση 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 προµηθευτή, εάν κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη 
υποδοµή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο.  

 
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

προσφορών του διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 

5. Με βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των 

προσφορών, από την καλύτερη έως τη χειρότερη.  

 

6. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής 

αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι. 

 

7. Ακολουθεί οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών που προκρίθηκαν από το στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης. 

 

8. Γίνεται κατάταξη των προσφορών, για την τελική επιλογή της συµφερότερης προσφοράς.  

 

9. Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 

 
10. Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, γενικούς 

και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις 
δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής. Σηµειώνεται ότι, από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
 
9.2 Κατάταξη προσφορών και επιλογή συµφερότερης προσφοράς 
 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τον λόγο Β/Κ. Συµφερότερη 
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο Β/Κ, όπου Β η συνολική βαθµολογία της 
προσφοράς και Κ το συνολικό κόστος της προσφοράς. 
 
Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως ίσες. Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες από µία προσφορές, αυτές 
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθµολογίας. 
 
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως ανάδοχος, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος. 
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9.3 Υπολογισµός βαθµού Β (Τεχνική αξιολόγηση) 
 
Ο βαθµός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), δηλαδή είναι το άθροισµα 
των βαθµών των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας ή υποοµάδας κριτηρίων αξιολόγησης (βi), επί τους 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και σi ορίζονται στον Πίνακα της επόµενης παραγράφου 
9.4. 
 
Κάθε οµάδα αποτελείται από επί µέρους κριτήρια, τα οποία βαθµολογούνται χωριστά, µε εύρος 
βαθµολογίας 80 έως 120 µονάδες και επιπλέον έχουν επιµέρους συντελεστές βαρύτητας. 
 
Όλα τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων βαθµολόγησης βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 
βαθµούς. 
 
Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 
δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των 
προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 
 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του. Η συνολική βαθµολογία της κάθε οµάδας 
είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων πολλαπλασιαζοµένων επί τον 
επιµέρους συντελεστή βαρύτητας.  
 
Η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα της βαθµολογίας του συνόλου των 
οµάδων. 
 
9.4 Οµάδες κριτηρίων �Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 
 
Οι οµάδες κριτηρίων, τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε οµάδας και οι αντίστοιχοι συντελεστές 
βαρύτητας έχουν ως εξής:  
 

 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συµφωνία προσφεροµένων ειδών µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

30% 

Α.2 Εγγυήσεις για την προµήθεια όλων των τευχών που θα εκδοθούν ή 
έχουν εκδοθεί  κατά την  συνδροµητική περίοδο που 
προσδιορίζεται  από τον πίνακα Β' 

10% 

Α.3 Εµπειρία του προµηθευτή σε προµήθεια επιστηµονικών περιοδικών 
σε Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες 

20% 

Α.4 Χρόνος Παράδοσης 10% 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 70% 

 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 
Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) µετά την πώληση σε ότι αφορά 
την παράδοση, αντικατάσταση απωλεσθέντων, παρακολούθηση 
αποστολής τευχών, προώθησης claims.  

20% 
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Β.2 
Υποδοµή, προσωπικό και διατιθέµενος εξοπλισµός εκ µέρους του 
προµηθευτή για την ταχεία, ασφαλή και ανελλιπή εκτέλεση της 
προµήθειας 

10% 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 30% 
 
∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
α)  Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης: 
• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα 
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 

β)  Τεχνική Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υπόλοιπων προσφορών. 
γ)  Οικονοµική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών . 
δ)  Τελική κατάταξη των προσφορών µε βάση το λόγο Κ/Β. 
 

2. Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του προµηθευτή οι 
οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 
προµηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκοµίσει µέσα 
σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση. 

 
3. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να  έχουν ίσους λόγους Κ/Β, θεωρούνται ως ίσες. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας όταν ο ίδιος λόγος Κ/Β αντιστοιχεί σε περισσότερες από µία προσφορές, 
αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθµολογίας. 

 
4. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως Ανάδοχος ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ � ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
10.1 Κατακύρωση 
 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή είναι δυνατό να γίνεται µετά από 
πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και απόφαση του 
Πρυτανικού Συµβουλίου.  
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και 
ανακοινώνεται µε έγγραφο στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο ή αναδόχους.  
 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότησή του, 
µπορεί να προτείνει: 
Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% ή 
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 50%.  
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από την διακήρυξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή  
Κανένας από τους προµηθευτές δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την 
κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ολόκληρη ή µέρος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
1. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
2. Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή 

δικαστική ενέργεια 
 
Το 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, τέλος, να υπαναχωρεί 
απ� αυτόν. 
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10.2 Ανακοίνωση Κατακύρωσης � Ανάθεσης 
 
Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
• Τους τίτλους των περιοδικών 
• Την τιµή 
• Τον τόπο προορισµού 
• Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης. 
• Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί 
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται 
µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην 
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της 
σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών 
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή 
τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή.  
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
34 του Π.∆. 394/96. 
 
10.3 Υπογραφή Σύµβασης 
 
Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του προµηθευτή που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση. Το 
γενικό πνεύµα της κάθε σύµβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί 
καµία δέσµευση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα στην προθεσµία που αναφέρει το έγγραφο να προσέλθει στα 
γραφεία του Πανεπιστηµίου για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας συγχρόνως και την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης σε αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
 
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίσθηκε στην 
επιστολή-πρόσκληση, εφαρµόζονται µετά από απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, οι 
παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 23 του Π.∆. 394/96. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί 
έκπτωτος, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο 
κατά σειρά διαγωνιζόµενο µε τη συµφερότερη προσφορά ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Σε κάθε 
περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την 
αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ �∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
11.1 Ενστάσεις 
 
 Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν και 
της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα 
ως εξής:  
 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 
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Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
   
β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας της 
διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών:  
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των προσφορών του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση 
µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό 
κοινοποιείται υποχρεωτικά σ΄ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
 
γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση: 
Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της καταχώρησης των σχετικών 
αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µπορεί να 
παραταθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους δεν 
γίνονται δεκτές. 

  
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 
 
11.2 ∆ιοικητικές Προσφυγές 
 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 
διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97). 
  
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
12.1 Εγγυητικές επιστολές 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. 
 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των µελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
12.2 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού 
να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. Συγκεκριµένα, το ύψος της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500 �),  για το σύνολο 
των προς προµήθεια ειδών του διαγωνισµού.  
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της 
διακήρυξης.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εξήντα (60)  τουλάχιστον ηµερών µετά τον χρόνο 
λήξης της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 16/12/2005. 
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Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε 
εργάσιµες (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε εργάσιµες (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης. 
 
Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική 
επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
12.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Εκείνος που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, υποχρεούται να προσκοµίσει Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, σύµφωνη µε το 
υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας για ποσό διπλάσιο του ποσού της εγγύησης 
συµµετοχής ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα παραµείνει  σε ισχύ µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης αυτής και συγκεκριµένα µέχρι την 31-5-2007.  
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
13.1 Προϋπολογισµός 
 
O συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00 �). Στο ποσό 
αυτό συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑΕ 1259 του τακτικού 
προϋπολογισµού τρέχοντος οικονοµικού έτους του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 
13.2 Τίµηµα 
 
Το τίµηµα, για τον προµηθευτή, είναι αυτό που αντιστοιχεί στη συνολική τιµή των ειδών που του 
κατακυρώθηκαν.  
 
13.3 ∆ιακανονισµός 
 
Η πληρωµή του τιµήµατος του συνόλου των προς προµήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν στον 
προµηθευτή, θα γίνει µετά την αποστολή, από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής, στην Κεντρική 
Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου των παραστατικών εγγραφής της Βιβλιοθήκης ως 
συνδροµήτριας στα περιοδικά του πίνακα Β΄. Το συµφωνηµένο τίµηµα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε 
ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που ισχύουν στο δηµόσιο.  

 
13.4 Κρατήσεις 
 
Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις επι του καθαρού (χωρίς ΦΠΑ) κατακυρωθέντος 
τιµήµατος, ήτοι 3% υπέρ ΜΤΠΥ,  αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2% επί των κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ και  
η επ΄αυτού προσφορά 20% υπέρ ΟΓΑ. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
  
13.5 Εκτελωνισµός � Φόροι � ∆ασµοί 
 
Ο προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό του υλικού, το οποίο θα παραδώσει, ελεύθερα στους 
χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα υποδειχθούν εγγράφως. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές 
δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 
14.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης 
 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτηµάτων 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο, Σύρο και Ρόδο σύµφωνα µε τον 
ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  Β'  
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Η παράδοση των τευχών  θα γίνεται τµηµατικά αναλόγως της συχνότητας έκδοσης των τευχών και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές.  
 
14.2 Παραλαβή ειδών 
 
Την παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.   
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 και τα ελλείποντα τεύχη των συνδροµών (claim) ώστε να διευκολύνει την 
επιτροπή παραλαβής κατά το έργο της. 
 Η παράδοση των υλικών θα γίνει από τον προµηθευτή, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, 
σύµφωνα µε ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ της σύµβασης, που επισυνάπτεται σ΄ αυτήν και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.  
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ενοχλεί τους εκδότες/διαθέτες σε περιπτώσεις που η παραλαβή 
του υλικού από τη ΚΥΒ καθυστερεί περισσότερο από τρεις (3) µήνες, και αντίγραφο αυτής της οχλήσεως 
θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στη ΚΥΒ. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει 
εγγράφως τη ΚΥΒ σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ή και εκτάκτως, αν αυτό είναι απαραίτητο, για 
οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην κατάσταση των συνδροµών και να παραθέτει οποιοδήποτε στοιχείο 
βοηθά στην παρακολούθηση των συνδροµών από τη ΚΥΒ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ � ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται 
στην παρούσα διακήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων της), τους όρους της 
προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση του 
έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 
 
15.1 Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 
 
Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παραγγελία αµέσως µετά την επίσηµη 
ανάθεση της και το αργότερο σε είκοσι (20) ηµέρες από αυτήν, οπότε είναι υποχρεωµένος να αναφέρει 
εγγράφως στη Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης ότι εκτέλεσε όλες τις παραγγελίες, οι οποίες πρέπει να 
γίνουν από την αρχή του έτους. 
 
Η παράδοση των τευχών χρονικά δεν µπορεί να υπερβαίνει  τις 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κυκλοφορίας για περιοδικά που εκδίδονται εντός Ευρώπης και  τις 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία  
κυκλοφορίας των τευχών για εκδόσεις εκτός Ευρώπης.  
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των περιοδικών από υπαιτιότητα του προµηθευτή, το 
Πρυτανικό Συµβούλιο δικαιούται µε πρόταση της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, να επιβάλει στον 
προµηθευτή για την καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως µη προσήκουσα, ποινή ίση µε το 20% της 
αξίας του υλικού που δεν έχει παραληφθεί εγκαίρως, ή να αφαιρέσει την εντολή προµήθειας όλου του 
υλικού από τον προµηθευτή, αναθέτοντας την σε άλλο ανάδοχο, ακόµα και να τον αποκλείσει από 
παρόµοιες αναθέσεις στο µέλλον µέχρι τρία (3) χρόνια.  
 
15.2 Έκπτωση προµηθευτή 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, χωρίς να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή 
εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας 
σύµβασης. 
 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 
4, 5, και 6 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». Στην περίπτωση της έκπτωσης 
κατά την παράγραφο 4 επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο 3.  
 
Σε περίπτωση έκπτωσης προµηθευτή, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του, να 
κρατήσει µέρος ή το σύνολο του ΥΛΙΚΟΥ, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα και πάντα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
 
Εάν ο προµηθευτής παρουσιάσει ως τρέχουσα τιµή εκδότη διαφορετική της πραγµατικής, κηρύσσεται 
από το Πρυτανικό Συµβούλιο µε εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, έκπτωτος, η εγγύηση 
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καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστηµίου πέραν των άλλων νοµίµων συνεπειών και αποκλείεται για τρια 
τουλάχιστον χρόνια από σχετικούς διαγωνισµούς. 
 
Για την απόρριψη συµβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 
του Π.∆. 394/1996. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ � ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
Ο ανάδοχος   προµηθευτής  του έργου 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 ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια της 
Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 
 
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί 
στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε 
την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η 
αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
17.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. 
 
17.2 Προσωπικό 
 
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
17.3 Ανωτέρα βία 
 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
1.1 Εισαγωγή 
 
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια επιστηµονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόµενων 
στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και των 
Παραρτηµάτων της στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο, Σύρο και Ρόδο, όπως αναφέρεται  και  για το 
διάστηµα  που προβλέπεται στον ΠΙΝΑΚΑ-ΜΕΡΟΣ Β΄που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της προκήρυξης 
αυτής . 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
2.1 Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Όπως στο Άρθρο 4, Πίνακες Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών. Α και Β.  
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κατά την 
ανάθεση να προβεί σε µεµονωµένες µεταβολές µε την προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση τίτλων σε 
ανώτερο ποσοστό 15% µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των περιοδικών δεν θα υπερβαίνει 
το ποσό  της σύµβασης.  
 
2.2 Εγκατάσταση  
 
Όλα τα προσφερόµενα επιστηµονικά περιοδικά θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική µορφή όσων εκ 
των περιοδικών  παρέχεται δωρεάν γίνεται από όλους τους χρήστες του δικτύου τουΠανεπιστηµίου 
Αιγαίου χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ  
 
3.1 Βεβαιώσεις 
 
Πρέπει να προσκοµισθεί βεβαίωση του εκδότη σε περιπτώσεις διακοπής έκδοσης περιοδικού, αλλαγής 
βιβλιογραφικών στοιχείων  
 
3.2 Εγγυήσεις 
 
3.2.1. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγγυηθεί ότι  θα παραδώσει  το υλικό που θα εκδοθεί 

µέσα στο έτος, ανεξάρτητα από τη χρονολογία που φέρει ο τόµος ή το τεύχος. Η µη εκτέλεση 
της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται εγγράφως κατά περίπτωση.  

3.2.2. Ο προµηθευτής θα πρέπει να µπορεί να εγγυηθεί για την έγκαιρη και τακτική αποστολή του 
υλικού. Απώλειες ή ανωµαλίες κατά την αποστολή των τευχών βαρύνουν τον προµηθευτή, ο 
οποίος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τα κακέκτυπα, απολεσθέντα ή φθαρµένα 
περιοδικά µε δικά του έξοδα.  

3.2.3. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγγυάται την πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση των 
περιοδικών στις περιπτώσεις που παρέχεται δωρεάν 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 
 
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πινάκων έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και 
υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, 
εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού τους πίνακες συµπληρωµένους και µε 
πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή 
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης µιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την 
κρίση της µπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 
 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών 
προδιαγραφών.  
 
4.1  Πίνακας συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών Α 
 
Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στο πίνακα Α΄ προδιαγραφών µε τη λέξη ΝΑΙ. Αν δεν 
ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στη στήλη 
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«ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν υπάρχει η λέξη «ΝΑΙ», η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η µη 
ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.  
 
Ειδικότερα, η στήλη (Β) του πίνακα θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους µε τη λέξη 
«ΝΑΙ»  εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαµβάνεται απ΄ αυτούς. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που µένει κενή θεωρείται 
ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 
 
Τέλος, στη στήλη (Γ) γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των επισυναπτοµένων τεχνικών 
εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της 
στήλης (Β). Οι παραποµπές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων προσθηκών που θα 
αναφέρονται στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι 
κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη.  
 
Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα περιέχονται το καθένα 
ξεχωριστά σε δικό του αριθµηµένο µε κωδικό παράρτηµα, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο 
των κωδικών των παραρτηµάτων και των παραποµπών. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, ερµηνεύεται σε 
βάρος του υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν 
η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. 
 
4.2   Πίνακας συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών Β 
 
Η στήλη Η (δήλωση προσφοράς) συµπληρώνεται µε ΝΑΙ εφόσον το αντίστοιχο περιοδικό προσφέρεται 
και µε ΟΧΙ  εφ΄όσον δεν προσφέρεται 
Η στήλη Θ (∆ωρεάν ηλεκτρονική συνδροµή) του πίνακα συµπληρώνεται µε ΝΑΙ µόνον στις περιπτώσεις  
που παρέχεται δωρεάν ηλεκτρονική συνδροµή των αντίστοιχων περιοδικών  
Η στήλη Ι( Παρατηρήσεις) συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5.5. της παρούσας. 
Η στήλη ΙΑ(Παραποµπή) συµπληρώνεται κατά αντιστοιχία µε τα οριζόµενα ανωτέρω για τον πίνακα Α. 
Ειδικότερα σηµειώνεται η παραποµπή σε έγγραφα ή βεβαιώσεις του εκδότη σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 5.5. της παρούσας. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν µαζί µε την προσφορά τους συµπληρωµένους πίνακες των 
τεχνικών προδιαγραφών και σε CD-ROM, το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς 
ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε CD ROM  µε εκείνους της τεχνικής 
προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 
Λύσης 

Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντηση 
προµηθευτή Παραποµπή 

1 Συγκεντρωτική αποστολή από τον προµηθευτή 
στα 5 Παραρτήµατα της Βιβλιοθήκης του 
Παν/µίου Αιγαίου, τουλάχιστον 3 φορές το 
µήνα, του συνόλου των τευχών που 
αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. 

ΝΑΙ   

2 Αποστολή από τον προµηθευτή των τευχών 
των περιοδικών στον προορισµό τους µε 
ταχυµεταφορά. 

ΝΑΙ   

3 Υποβολή αναλυτικής γραπτής κατάστασης των 
περιεχοµένων κάθε αποστολής η οποία θα 
αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

1. ηµεροµηνία αποστολής δέµατος  
2. τίτλο περιοδικού και  κωδικό της 

συνδροµής της Βιβλιοθήκης στην 
οποία ανήκει  

3. ηµεροµηνία κυκλοφορίας τευχών 
4. αριθµό τεύχους/τόµου  για κάθε τίτλο 

που περιέχεται 

ΝΑΙ   

4 Αντικατάσταση απολεσθέντων, φθαρµένων και 
κακέκτυπων τευχών µε έξοδα του προµηθευτή 
σε διάστηµα ενός µήνα από τη σχετική 
ειδοποίηση της Βιβλιοθήκης προς τον 
προµηθευτή. 

ΝΑΙ   

5 Μηνιαία υποβολή αναφορών ελλειπόντων 
τευχών προς τον εκδότη από τον προµηθευτή 
και κοινοποίηση των αναφορών αυτών στη 
Βιβλιοθήκη 

ΝΑΙ   

6 Ενεργοποίηση από τον προµηθευτή 
ηλεκτρονικών συνδροµών οι οποίες διατίθενται 
δωρεάν µε την αγορά των αντίστοιχων 
εντύπων και ενηµέρωση της Βιβλιοθήκης από 
τον προµηθευτή για την έναρξη και τον τρόπο 
πρόσβασης σε αυτές τις συνδροµές. 

ΝΑΙ   

7 Υποβολή εγγράφως στην αρχή του β' 
εξαµήνου του έτους από τον προµηθευτή, 
πρόβλεψης κόστους για την ανανέωση των 
συνδροµών της Βιβλιοθήκης για το επόµενο 
έτος. 

ΝΑΙ   

8 Υποβολή Ενηµερωτικής κατάστασης 
(εγγράφως και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
τουλάχιστον 4 φορές το έτος, η οποία θα 
συνοδεύεται κατά περίπτωση από την σχετική 
αλληλογραφία µε τον εκδότη και θα αναφέρει 
τα εξής στοιχεία: 

1. Βιβλιογραφικές αλλαγές που έχουν 
προκύψει στους τίτλους που 
συµπεριλαµβάνονται στις συνδροµές 
της Βιβλιοθήκης (τίτλοι, συχνότητες, 
αριθµός τευχών κλπ) 

2. Κατάσταση προµήθειας: Απεσταλµένα 
/ Ελλείποντα τεύχη 

3. Απαντήσεις εκδοτών σχετικά µε τα 
ελλείποντα τεύχη  

ΝΑΙ   
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 
Λύσης 

Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντηση 
προµηθευτή Παραποµπή 

4. ∆ιακοπές εκδόσεων τίτλων 
περιοδικών 

5. Αλλαγές στη σύνθεση τίτλων 
συνδροµών (συνοδευτικά, group 
titles) 

9 Τήρηση από τον προµηθευτή ηλεκτρονικής 
Βάσης δεδοµένων µε τα στοιχεία των 
συνδροµών της Βιβλιοθήκης, βιβλιογραφικά 
στοιχεία για κάθε τίτλο, στοιχεία αποστολών, 
ελλειπόντων τευχών και τιµολογίων. Στη Β.∆ 
θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

ΟΧΙ   

10 Παροχή από τον προµηθευτή, ενοποιηµένου 
περιβάλλοντος διεπαφής µε τους χρήστες της 
Βιβλιοθήκης για πρόσβαση στα ηλεκτρονικά 
περιοδικά που παρέχονται δωρεάν µε τις 
έντυπες συνδροµές. 

ΟΧΙ   

11 Ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή δωρεάν 
επικοινωνίας 

ΟΧΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ B' 
 
 
  

Α/Α 
Κωδικός 
Συνδροµής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ISSN 

Έναρξη 
Συνδροµής 

∆ιάρκεια 
Συνδροµής

∆ήλωση 
Προσφοράς 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Παροχή 
∆ωρεάν 

Ηλεκτρονικής 
Συνδροµής 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 2 ΧΙΟΣ Accounting Review 0001-4826 01-Ιαν-06 1 έτος         
2 8 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Actes de la Recherche en Sciences Sociales 0335-5322 01-Ιαν-06 1 έτος         
3 9 ΧΙΟΣ Administrative Science Quarterly 0001-8392 01-Ιαν-06 1 έτος         

4 11 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Ambio - Journal of Human Environment 
Research and Management 0044-7447 01-Ιαν-06 1 έτος         

5 12 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
American Ethnologist & American 
Anthropologist G/T 01-Ιαν-06 1 έτος         

6 13 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
American Historical Association - Class 2 
Subscription G/T 01-Ιαν-06 1 έτος         

7 14 ΡΟ∆ΟΣ American Journal of Archaeology 0002-9114 01-Ιαν-06 1 έτος         
8 15 ΣΑΜΟΣ American Journal of Mathematics 0002-9327 01-Ιαν-06 1 έτος         
9 16 ΡΟ∆ΟΣ American Journal of Sociology 0002-9602 01-Ιαν-06 1 έτος         

10 18 ΧΙΟΣ American Statistician 0003-1305 01-Ιαν-06 1 έτος         
11 21 ΣΑΜΟΣ Annales de l'Institut Fourier 0373-0956 01-Ιαν-06 1 έτος         
12 22 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Annales Histoire Sciences Sociales 0395-2649 01-Ιαν-06 1 έτος         
13 24 ΣΑΜΟΣ Annals of Applied Probability 1050-5164 01-Ιαν-06 1 έτος         
14 25 ΣΑΜΟΣ Annals of Mathematics - Second Series 0003-486X 01-Ιαν-06 1 έτος         
15 26 ΣΑΜΟΣ Annals of Probability & Annals of Statistics G/T 01-Ιαν-06 1 έτος         
16 28 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Annual Review of Anthropology 0084-6570 01-Ιαν-06 1 έτος         

17 29 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Annual Review of Environment and the 
Resources 1543-5938 01-Ιαν-06 1 έτος         

18 30 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Anthropological Quarterly 0003-5491 01-Ιαν-06 1 έτος         
19 32 ΡΟ∆ΟΣ Antiquity - Cambridge 0003-598X 01-Ιαν-06 1 έτος         
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Α/Α 
Κωδικός 
Συνδροµής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ISSN 

Έναρξη 
Συνδροµής 

∆ιάρκεια 
Συνδροµής

∆ήλωση 
Προσφοράς 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Παροχή 
∆ωρεάν 

Ηλεκτρονικής 
Συνδροµής 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

20 35 ΡΟ∆ΟΣ Journal for the History of Astronomy 0021-8286 01-Ιαν-06 1 έτος         

21 40 ΣΑΜΟΣ 
ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life 
Insurance 0515-0361 01-Ιαν-06 1 έτος         

22 50 ΧΙΟΣ Business Week - European Edition 0007-7135 01-Μαρ-06 1 έτος         
23 51 ΜΥΤΙΛΗΝΗ C/C ++ Users Journal 1075-2838 01-Ιαν-06 1 έτος         
24 52 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Cahiers Balkaniques 0290-7402 01-Ιαν-06 1 έτος         
25 53 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Cahiers Internationaux de Sociologie 0008-0276 01-Ιαν-06 1 έτος         
26 57 ΡΟ∆ΟΣ Children's Literature - Paper Edition 0092-8208 01-Ιαν-06 1 έτος         
27 58 ΜΥΤΙΛΗΝΗ College and Research Libraries & News 0010-0870 01-Ιουλ-06 1 έτος         
28 66 ΣΑΜΟΣ Computer - IEEE Computer Magazine 0018-9162 01-Ιαν-06 1 έτος         
29 70 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Computer Graphics World - Tulsa 0271-4159 01-Ιαν-06 1 έτος         
30 77 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Critique of Anthropology 0308-275X 01-Ιαν-06 1 έτος         
31 78 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Cultural Anthropology 0886-7356 01-Ιαν-06 1 έτος         
32 79 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Current Anthropology 0011-3204 01-Ιαν-06 1 έτος         

33 81 ΡΟ∆ΟΣ 
Daedalus - American Academy of Arts and 
Sciences 0011-5266 01-Ιαν-06 1 έτος         

34 85 ΣΥΡΟΣ Design Issues 0747-9360 01-Ιαν-06 1 έτος         
35 86 ΣΥΡΟΣ Design Journal - Aldershot 1460-6925 01-Ιαν-06 1 έτος         
36 88 ΡΟ∆ΟΣ Developmental Psychology 0012-1649 01-Ιαν-06 1 έτος         

37 90 ΣΑΜΟΣ 
Doklady Mathematics - Interperiodica 
Translation 1064-5624 01-Ιαν-06 1 έτος         

38 93 ΣΑΜΟΣ Duke Mathematical Journal 0012-7094 01-Ιαν-06 1 έτος         

39 97 ΧΙΟΣ 
Economies et Societes - Cahiers de l'ISMEA - 
Serie Complete - Inst Sce Math et Econ Appliq 0013-0567 01-Ιαν-06 1 έτος         

40 108 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Environment and Behavior 0013-9165 01-Ιαν-06 1 έτος         

41 109 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Environment and Planning - part A & B & C & 
D G/T 01-Ιαν-06 1 έτος         
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Α/Α 
Κωδικός 
Συνδροµής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ISSN 

Έναρξη 
Συνδροµής 

∆ιάρκεια 
Συνδροµής

∆ήλωση 
Προσφοράς 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Παροχή 
∆ωρεάν 

Ηλεκτρονικής 
Συνδροµής 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

42 112 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Environmental Policy and Law 0378-777X 01-Ιαν-06 1 έτος         
43 113 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Environmental Politics 0964-4016 01-Ιαν-06 1 έτος         
44 116 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Environmental Toxicology and Chemistry 0730-7268 01-Ιαν-06 1 έτος         

45 121 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Ethnomusicology & SEM Newsletter & Society 
of Ethnomusicology - Membership Directory 0014-1836 01-Ιαν-06 1 έτος         

46 122 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ethos - Washington 0091-2131 01-Ιαν-06 1 έτος         
47 123 ΡΟ∆ΟΣ Etudes Classiques - Namur 0014-200X 01-Ιαν-06 1 έτος         
48 140 ΡΟ∆ΟΣ Glotta 0017-1298 01-Ιαν-06 1 έτος         
49 143 ΧΙΟΣ Harvard Business Review 0017-8012 01-Ιαν-06 1 έτος         
50 145 ΜΥΤΙΛΗΝΗ History of the Human Sciences 0952-6951 01-Ιαν-06 1 έτος         
51 146 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Homme - Revue Francaise d'Anthropologie 0439-4216 01-Ιαν-06 1 έτος         
52 151 ΣΑΜΟΣ IEEE ACM Transactions on Networking 1063-6692 01-Ιαν-06 1 έτος         
53 152 ΧΙΟΣ IEEE Engineering Management Review 0360-8581 01-Ιαν-06 1 έτος         
54 153 ΣΑΜΟΣ IEEE Internet Computing 1089-7801 01-Ιαν-06 1 έτος         
55 154 ΣΑΜΟΣ IEEE Software 0740-7459 01-Ιαν-06 1 έτος         
56 155 ΣΑΜΟΣ IEEE Transactions on Computers 0018-9340 01-Ιαν-06 1 έτος         
57 156 ΣΑΜΟΣ IEEE Transactions on Fuzzy Systems 1063-6706 01-Ιαν-06 1 έτος         
58 157 ΣΑΜΟΣ IEEE Transactions on Information Theory 0018-9448 01-Ιαν-06 1 έτος         
59 158 ΣΑΜΟΣ IEEE Transactions on Multimedia 1520-9210 01-Ιαν-06 1 έτος         

60 159 ΣΑΜΟΣ 
IEEE Transactions on Parallel and Distributed 
Systems 1045-9219 01-Ιαν-06 1 έτος         

61 160 ΣΑΜΟΣ 
IEEE Transactions on Systems Man and 
Cybernetics - Part A - Systems and Humans 1083-4427 01-Ιαν-06 1 έτος         

62 161 ΣΑΜΟΣ 
IEEE Transactions on Systems Man and 
Cybernetics - Part B - Cybernetics 1083-4419 01-Ιαν-06 1 έτος         
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Α/Α 
Κωδικός 
Συνδροµής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ISSN 

Έναρξη 
Συνδροµής 

∆ιάρκεια 
Συνδροµής

∆ήλωση 
Προσφοράς 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Παροχή 
∆ωρεάν 

Ηλεκτρονικής 
Συνδροµής 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

63 162 ΧΙΟΣ 

IEEE Transactions on Systems Man and 
Cybernetics - Part C - Applications and 
Reviews 1094-6977 01-Ιαν-06 1 έτος         

64 163 ΧΙΟΣ 
I M O News - International Maritime 
Organization - English Edition 0253-8199 01-Ιαν-06 1 έτος         

65 165 ΣΥΡΟΣ Information Design Journal 0142-5471 01-Ιαν-06 1 έτος         
66 168 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Information Technology and Libraries 0730-9295 01-Ιαν-06 1 έτος         
67 170 ΣΑΜΟΣ Interfaces - Linthicum 0092-2102 01-Ιαν-06 1 έτος         
68 176 ΣΑΜΟΣ International Journal of High Speed Computing 0129-0533 01-Ιαν-06 1 έτος         

69 182 ΣΑΜΟΣ 
International Journal of Uncertainty Fuzziness 
and Knowledge - Based Systems 0218-4885 01-Ιαν-06 1 έτος         

70 185 ΧΙΟΣ Transportation Management and Engineering 1537-0259 01-Μαρ-06 1 έτος         

71 186 ΣΑΜΟΣ 
JASA - Journal of the American Statistical 
Association 0162-1459 01-Ιαν-06 1 έτος         

72 187 ΡΟ∆ΟΣ 
Journal for research in Mathematics education 
& Mathematics education dialogues G/T 01-Ιουλ-06 1 έτος         

73 188 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Journal of American Folklore 0021-8715 01-Ιαν-06 1 έτος         

74 198 ΣΑΜΟΣ 
Journal of Differential Geometry & JDG - 
Surveys of differential Geometry G/T 01-Ιαν-06 1 έτος         

75 200 ΧΙΟΣ 

Journal of Economic Literature & American 
Economic Review & Journal of Economic 
Perspectiv G/T 01-Μαρ-06 1 έτος         

76 201 ΡΟ∆ΟΣ Journal of Educational Psychology 0022-0663 01-Ιαν-06 1 έτος         
77 202 ΡΟ∆ΟΣ Journal of Educational Research 0022-0671 01-Ιαν-06 1 έτος         
78 204 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Journal of Environmental Education 0095-8964 01-Ιαν-06 1 έτος         
79 206 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Journal of Family History 0363-1990 01-Ιαν-06 1 έτος         
80 207 ΡΟ∆ΟΣ Journal of Field Archaeology 0093-4690 01-Ιαν-06 1 έτος         
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81 211 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Journal of Interdisciplinary History 0022-1953 01-Ιαν-06 1 έτος         
82 212 ΧΙΟΣ Journal of International Business Studies 0047-2506 01-Ιαν-06 1 έτος         
83 213 ΡΟ∆ΟΣ Journal of Language and Social Psychology 0261-927X 01-Ιαν-06 1 έτος         

84 214 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Journal of Librarianship and Information 
Science 0961-0006 01-Ιαν-06 1 έτος         

85 218 ΧΙΟΣ Journal of Marketing 0022-2429 01-Ιαν-06 1 έτος         
86 219 ΧΙΟΣ Journal of Marketing Research 0022-2437 01-Ιαν-06 1 έτος         
87 221 ΡΟ∆ΟΣ Journal of Mediterranean Archaeology 0952-7648 01-Ιουλ-06 1 έτος         
88 222 ΡΟ∆ΟΣ Journal of Mediterranean Studies 1016-3476 01-Ιαν-06 1 έτος         
89 223 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Journal of Mediterranean Studies 1016-3476 01-Ιαν-06 1 έτος         
90 237 ΧΙΟΣ Journal of Supply Chain Management 1055-6001 01-Απρ-06 1 έτος         

91 239 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Journal of the Air and Waste Management 
Association & EM - Environmental Manager G/T 01-Ιαν-06 1 έτος         

92 241 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Journal of the Anthropological Society of 
Oxford 0044-8370 01-Ιαν-06 1 έτος         

93 242 ΧΙΟΣ Journal of the Operational Research Society 0160-5682 01-Ιαν-06 1 έτος         

94 248 ΡΟ∆ΟΣ 
Kolner Zeitschrift fur Soziologie und 
Sozialpsychologie & Sonderheft G/T 01-Ιαν-06 1 έτος         

95 251 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Langages 0458-726X 01-Ιαν-06 1 έτος         

96 259 ΧΙΟΣ 
Lloyd's Shipping Economist & Capital for 
Shipping G/T 01-Ιαν-06 1 έτος         

97 263 ΧΙΟΣ Management Science 0025-1909 01-Ιαν-06 1 έτος         
98 272 ΣΑΜΟΣ Mathematics of Operations Research 0364-765X 01-Ιαν-06 1 έτος         

99 273 ΡΟ∆ΟΣ 
Mathematics Teacher & NCTM News Bulletin -
National Council of Teacher of Mathematics G/T 01-Ιαν-06 1 έτος         

100 275 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Medical Anthropology Quarterly 0745-5194 01-Ιαν-06 1 έτος         
101 276 ΡΟ∆ΟΣ Mediterranean Politics 1362-9395 01-Ιαν-06 1 έτος         
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102 279 ΧΙΟΣ M I T Sloan Management Review 1532-9194 01-Απρ-06 1 έτος         
103 280 ΡΟ∆ΟΣ Mnemosyne 0026-7074 01-Ιαν-06 1 έτος         
104 281 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Modern Greek Studies - Baltimore 0738-1727 01-Ιαν-06 1 έτος         
105 287 ΜΥΤΙΛΗΝΗ National Geographic 0027-9358 01-Ιαν-06 1 έτος         
106 288 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Natural Resources Journal 0028-0739 01-Ιαν-06 1 έτος         
107 290 ΣΑΜΟΣ North American Actuarial Journal 1092-0277 01-Ιαν-06 1 έτος         
108 291 ΡΟ∆ΟΣ Nous Voulons Lire 0153-9027 01-Ιαν-06 1 έτος         
109 296 ΧΙΟΣ Operations Research Management Science 0030-3658 01-Ιαν-06 1 έτος         
110 297 ΣΑΜΟΣ Operations Research Management Science 0030-3658 01-Ιαν-06 1 έτος         
111 298 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Oral History 0143-0955 01-Ιαν-06 1 έτος         

112 307 ΣΑΜΟΣ 
Proceedings of the American Mathematical 
Society 0002-9939 01-Ιαν-06 1 έτος         

113 308 ΧΙΟΣ Proceedings of the IEEE 0018-9219 01-Ιαν-06 1 έτος         

114 309 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Program - Electronic Library and Information 
Systems 0033-0337 01-Ιαν-06 1 έτος         

115 310 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Progress in Human Geography 0309-1325 01-Ιαν-06 1 έτος         
116 311 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Progress in Physical Geography 0309-1333 01-Ιαν-06 1 έτος         

117 316 ΡΟ∆ΟΣ 
Recherches en Didactiques des 
Mathematiques 0246-9367 01-Ιαν-06 1 έτος         

118 323 ΧΙΟΣ Revue Francaise des Affaires Sociales 0035-2985 02-Οκτ-06 1 έτος         
119 330 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Science - International Edition - AAAS 0036-8075 01-Μαρ-06 1 έτος         
120 333 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Scientific American 0036-8733 01-Απρ-06 1 έτος         
121 335 ΧΙΟΣ SIAM Journal on Applied Mathematics 0036-1399 01-Ιαν-06 1 έτος         
122 336 ΣΑΜΟΣ SIAM Journal on Mathematical Analysis 0036-1410 01-Ιαν-06 1 έτος         

123 337 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Signs - Journal of Women in Culture and 
Society 0097-9740 01-Ιαν-06 1 έτος         
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124 339 ΧΙΟΣ Simulation - San Diego 0037-5497 01-Ιαν-06 1 έτος         
125 341 ΡΟ∆ΟΣ Soziale Welt - Ohne Sonderbande 0038-6073 01-Ιαν-06 1 έτος         

126 343 ΧΙΟΣ 
Strategic Finance & Management Accounting 
Quarterly 0025-1690 01-Ιαν-06 1 έτος         

127 347 ΡΟ∆ΟΣ Teaching Children Mathematics 1073-5836 01-Μαρ-06 1 έτος         
128 350 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Terrain - Paris 0760-5668 01-Ιαν-06 1 έτος         
129 352 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Theory Culture and Society 0263-2764 01-Ιαν-06 1 έτος         
130 354 ΣΑΜΟΣ Tohoku Mathematical Journal 0040-8735 01-Ιαν-06 1 έτος         

131 356 ΣΑΜΟΣ 
Transactions of the American Mathematical 
Society 0002-9947 01-Ιαν-06 1 έτος         

132 357 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Urban Affairs Review 1078-0874 01-Ιαν-06 1 έτος         
133 361 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Visual Anthropology Review 1058-7187 01-Ιαν-06 1 έτος         
134 363 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Water Environment Research 1061-4303 01-Μαρ-06 1 έτος         
135 365 ΧΙΟΣ World Casualty Statistics 0261-2151 01-Ιουλ-06 1 έτος         
136 367 ΡΟ∆ΟΣ Zeitschrift fur Padagogik - Ohne Beihefte 0044-3247 01-Ιαν-06 1 έτος         

137 368 ΡΟ∆ΟΣ 
ZSE - Zeitschrift fur Soziologie der Erziehung 
und Sozialisation 1437-207X 01-Ιαν-06 1 έτος         

138 369 ΧΙΟΣ Journal of Hospitality and Tourism - Jhansi 0972-7787 01-Ιαν-06 1 έτος         
139 370 ΣΥΡΟΣ Journal of Convex Analysis 0944-6532 01-Ιαν-06 1 έτος         
140 371 ΣΥΡΟΣ SIAM Journal on Optimization 1052-6234 01-Ιαν-06 1 έτος         
141 372 ΣΥΡΟΣ IEEE Computer Graphics and Applications 0272-1716 01-Ιαν-06 1 έτος         
142 373 ΣΥΡΟΣ Computer-Aided Design and Applications 1686-4360 01-Ιαν-06 1 έτος         
143 374 ΣΥΡΟΣ International Journal of Shaping Modeling 0218-6543 01-Ιαν-06 1 έτος         

144 375 ΣΥΡΟΣ 
IEEE Transactions on Visualization and 
Computer Graphics 1077-2626 01-Ιαν-06 1 έτος         
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α/Α 
Κωδικός 
Συνδροµής ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ISSN 
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τιµή 
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Προσφοράς 
ανά τίτλο 
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Τιµή 
Προσφοράς 
ανά τίτλο 
µε ΦΠΑ 

1 2 Accounting Review 0001-4826         
2 8 Actes de la Recherche en Sciences Sociales 0335-5322         
3 9 Administrative Science Quarterly 0001-8392         
4 11 Ambio - Journal of Human Environment Research and Management 0044-7447         

5 12 American Ethnologist & American Anthropologist G/T         

6 13 American Historical Association - Class 2 Subscription G/T         
7 14 American Journal of Archaeology 0002-9114         
8 15 American Journal of Mathematics 0002-9327         
9 16 American Journal of Sociology 0002-9602         

10 18 American Statistician 0003-1305         
11 21 Annales de l'Institut Fourier 0373-0956         
12 22 Annales Histoire Sciences Sociales 0395-2649         
13 24 Annals of Applied Probability 1050-5164         
14 25 Annals of Mathematics - Second Series 0003-486X         
15 26 Annals of Probability & Annals of Statistics G/T         
16 28 Annual Review of Anthropology 0084-6570         
17 29 Annual Review of Environment and the Resources 1543-5938         
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18 30 Anthropological Quarterly 0003-5491         
19 32 Antiquity - Cambridge 0003-598X         
20 35 Journal for the History of Astronomy 0021-8286         
21 40 ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance 0515-0361         
22 50 Business Week - European Edition 0007-7135         
23 51 C/C ++ Users Journal 1075-2838         
24 52 Cahiers Balkaniques 0290-7402         
25 53 Cahiers Internationaux de Sociologie 0008-0276         
26 57 Children's Literature - Paper Edition 0092-8208         
27 58 College and Research Libraries & News 0010-0870         
28 66 Computer - IEEE Computer Magazine 0018-9162         
29 70 Computer Graphics World - Tulsa 0271-4159         
30 77 Critique of Anthropology 0308-275X         
31 78 Cultural Anthropology 0886-7356         
32 79 Current Anthropology 0011-3204         
33 81 Daedalus - American Academy of Arts and Sciences 0011-5266         
34 85 Design Issues 0747-9360         
35 86 Design Journal - Aldershot 1460-6925         
36 88 Developmental Psychology 0012-1649         
37 90 Doklady Mathematics - Interperiodica Translation 1064-5624         
38 93 Duke Mathematical Journal 0012-7094         

39 97 
Economies et Societes - Cahiers de l'ISMEA - Serie Complete - Inst Sce Math 
et Econ Appliq 0013-0567         

40 108 Environment and Behavior 0013-9165         
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41 109 Environment and Planning - part A & B & C & D G/T         
42 112 Environmental Policy and Law 0378-777X         
43 113 Environmental Politics 0964-4016         
44 116 Environmental Toxicology and Chemistry 0730-7268         

45 121 
Ethnomusicology & SEM Newsletter & Society of Ethnomusicology - 
Membership Directory 0014-1836         

46 122 Ethos - Washington 0091-2131         
47 123 Etudes Classiques - Namur 0014-200X         
48 140 Glotta 0017-1298         
49 143 Harvard Business Review 0017-8012         
50 145 History of the Human Sciences 0952-6951         
51 146 Homme - Revue Francaise d'Anthropologie 0439-4216         
52 151 IEEE ACM Transactions on Networking 1063-6692         
53 152 IEEE Engineering Management Review 0360-8581         
54 153 IEEE Internet Computing 1089-7801         
55 154 IEEE Software 0740-7459         
56 155 IEEE Transactions on Computers 0018-9340         
57 156 IEEE Transactions on Fuzzy Systems 1063-6706         
58 157 IEEE Transactions on Information Theory 0018-9448         
59 158 IEEE Transactions on Multimedia 1520-9210         
60 159 IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 1045-9219         

61 160 
IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics - Part A - Systems and 
Humans 1083-4427         

62 161 IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics - Part B - Cybernetics 1083-4419         
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63 162 
IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics - Part C - Applications 
and Reviews 1094-6977         

64 163 I M O News - International Maritime Organization - English Edition 0253-8199         
65 165 Information Design Journal 0142-5471         
66 168 Information Technology and Libraries 0730-9295         
67 170 Interfaces - Linthicum 0092-2102         
68 176 International Journal of High Speed Computing 0129-0533         

69 182 
International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge - Based 
Systems 0218-4885         

70 185 Transportation Management and Engineering 1537-0259         
71 186 JASA - Journal of the American Statistical Association 0162-1459         

72 187 
Journal for research in Mathematics education & Mathematics education 
dialogues G/T         

73 188 Journal of American Folklore 0021-8715         
74 198 Journal of Differential Geometry & JDG - Surveys of differential Geometry G/T         

75 200 
Journal of Economic Literature & American Economic Review & Journal of 
Economic Perspectiv G/T         

76 201 Journal of Educational Psychology 0022-0663         
77 202 Journal of Educational Research 0022-0671         
78 204 Journal of Environmental Education 0095-8964         
79 206 Journal of Family History 0363-1990         
80 207 Journal of Field Archaeology 0093-4690         
81 211 Journal of Interdisciplinary History 0022-1953         
82 212 Journal of International Business Studies 0047-2506         
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83 213 Journal of Language and Social Psychology 0261-927X         
84 214 Journal of Librarianship and Information Science 0961-0006         
85 218 Journal of Marketing 0022-2429         
86 219 Journal of Marketing Research 0022-2437         
87 221 Journal of Mediterranean Archaeology 0952-7648         
88 222 Journal of Mediterranean Studies 1016-3476         
89 223 Journal of Mediterranean Studies 1016-3476         
90 237 Journal of Supply Chain Management 1055-6001         

91 239 
Journal of the Air and Waste Management Association & EM - Environmental 
Manager G/T         

92 241 Journal of the Anthropological Society of Oxford 0044-8370         
93 242 Journal of the Operational Research Society 0160-5682         
94 248 Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie & Sonderheft G/T         
95 251 Langages 0458-726X         
96 259 Lloyd's Shipping Economist & Capital for Shipping G/T         
97 263 Management Science 0025-1909         
98 272 Mathematics of Operations Research 0364-765X         

99 273 
Mathematics Teacher & NCTM News Bulletin - National Council of Teacher of 
Mathematics G/T         

100 275 Medical Anthropology Quarterly 0745-5194         
101 276 Mediterranean Politics 1362-9395         
102 279 M I T Sloan Management Review 1532-9194         
103 280 Mnemosyne 0026-7074         
104 281 Modern Greek Studies - Baltimore 0738-1727         
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ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ 
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Α/Α 
Κωδικός 
Συνδροµής ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ISSN 

Τρέχουσα 
τιµή 

Εκδότη 

Ποσοστό 
Προσαύξησης 

(επί της % 
διαφορά 

µεταξύ της 
τιµής εκδότη 
και της τιµής 
προσφοράς) 

Τιµή 
Προσφοράς 
ανά τίτλο 
χωρίς ΦΠΑ 

Τιµή 
Προσφοράς 
ανά τίτλο 
µε ΦΠΑ 

105 287 National Geographic 0027-9358         
106 288 Natural Resources Journal 0028-0739         
107 290 North American Actuarial Journal 1092-0277         
108 291 Nous Voulons Lire 0153-9027         
109 296 Operations Research Management Science 0030-3658         
110 297 Operations Research Management Science 0030-3658         
111 298 Oral History 0143-0955         
112 307 Proceedings of the American Mathematical Society 0002-9939         
113 308 Proceedings of the IEEE 0018-9219         
114 309 Program - Electronic Library and Information Systems 0033-0337         
115 310 Progress in Human Geography 0309-1325         
116 311 Progress in Physical Geography 0309-1333         
117 316 Recherches en Didactiques des Mathematiques 0246-9367         
118 323 Revue Francaise des Affaires Sociales 0035-2985         
119 330 Science - International Edition - AAAS 0036-8075         
120 333 Scientific American 0036-8733         
121 335 SIAM Journal on Applied Mathematics 0036-1399         
122 336 SIAM Journal on Mathematical Analysis 0036-1410         
123 337 Signs - Journal of Women in Culture and Society 0097-9740         
124 339 Simulation - San Diego 0037-5497         
125 341 Soziale Welt - Ohne Sonderbande 0038-6073         
126 343 Strategic Finance & Management Accounting Quarterly 0025-1690         
127 347 Teaching Children Mathematics 1073-5836         
128 350 Terrain - Paris 0760-5668         
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Α/Α 
Κωδικός 
Συνδροµής ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ISSN 

Τρέχουσα 
τιµή 

Εκδότη 

Ποσοστό 
Προσαύξησης 

(επί της % 
διαφορά 

µεταξύ της 
τιµής εκδότη 
και της τιµής 
προσφοράς) 

Τιµή 
Προσφοράς 
ανά τίτλο 
χωρίς ΦΠΑ 

Τιµή 
Προσφοράς 
ανά τίτλο 
µε ΦΠΑ 

129 352 Theory Culture and Society 0263-2764         
130 354 Tohoku Mathematical Journal 0040-8735         
131 356 Transactions of the American Mathematical Society 0002-9947         
132 357 Urban Affairs Review 1078-0874         
133 361 Visual Anthropology Review 1058-7187         
134 363 Water Environment Research 1061-4303         
135 365 World Casualty Statistics 0261-2151         
136 367 Zeitschrift fur Padagogik - Ohne Beihefte 0044-3247         
137 368 ZSE - Zeitschrift fur Soziologie der Erziehung und Sozialisation 1437-207X         
138 369 Journal of Hospitality and Tourism - Jhansi 0972-7787         
139 370 Journal of Convex Analysis 0944-6532         
140 371 SIAM Journal on Optimization 1052-6234         
141 372 IEEE Computer Graphics and Applications 0272-1716         
142 373 Computer-Aided Design and Applications 1686-4360         
143 374 International Journal of Shaping Modeling 0218-6543         
144 375 IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 1077-2626         

        
        
        

  ΣΥΝΟΛΟ      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................�  

 

Προς 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση : Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100 Μυτιλήνη 

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........��.. 

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
.....................................................................................................ευρώ υπερ της Εταιρείας 
.........................................................................∆/νση..........................................................................
..................................... για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό 
της................................................................... για την προµήθεια 
........................................................ σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ...................... ∆ιακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη 
συµµετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµµιά από µέρους 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................�  

 

Προς 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση :Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100 Μυτιλήνη 

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........��.. 

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας..................................................................................... 
∆/νση............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση 
των όρων της υπ� αριθµ. σύµβασης ����������.. συνολικής αξίας ���������� για την 
προµήθεια ....................................................................  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την καλή 
εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµµιά από µέρους 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 


