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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ           Μυτιλήνη     15/06/2006    

      Αριθ. Πρωτ  3280 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ  

ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ 

 
 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

 

Το Άρθρο 98 του νέου αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 

Τον Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 

Το Π.∆. 83/84 (ΦΕΚ 31/20.03.84) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου 
Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 

Την µε αριθµ. Φ.120.61/123/35133Β2/27.5.2003 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 121/30.05.2003 τ. ΝΠ∆∆ µε διόρθωση στο ΦΕΚ 137/13.06.2003 τ. 
ΝΠ∆∆) «Περί εκλογής Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου», 

Την Υπουργική Απόφαση Β2/2400/28-6-2000 (ΦΕΚ 170/7-7-2000 τ.ΝΠ∆∆) «Περί εκλογής 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου», 

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, 

Τις διατάξεις της µε αριθµ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών « 
Αύξηση και ορισµός σε Ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν.2362/95»,  

Το Π∆  496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠ∆∆», 

Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α., όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε την πρόσφατη Υπουργική 
απόφαση, 

Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος, 
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Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», 

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων», 

Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-1996) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» όπως 
ισχύει σήµερα, 

Το Π.∆. 334/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», 

Το Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/12-10-1998) «Προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 18/2000 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Κ.Ο. 
97/52), 

Το Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς 
το Κοινοτικό ∆ίκαιο», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 105/2000 (97/52/ΕΚ) 

Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) περί Κρατικών Προµηθειών 

Τον Ν. 2522/97 περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 
89/665 ΕΟΚ.», 

Τον Ν. 583/1977 (ΦΕΚ α’ 122) περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις τα τέλη 
τηλεπικοινωνιακών ανταποκρίσεων ιδιοκτητών εφηµερίδων, 

Το Ν.∆. 1263 4/8 Νοεµβ. 1972 (ΦΕΚ Α 197) περί Ηµερησίου Επαρχιακού Τύπου, 

Τον Ν. 1446/84 (ΦΕΚ 80 Α’/4-6-84): τροποποίηση, συµπλήρωση, κατάργηση διατάξεων 
σχετικών µε τον Ηµερήσιο Επαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις, 

Τον Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 α’): νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις, 

Την Κ.Υ.Α. 269382/27.9.99 (ΦΕΚ 1847Β΄/5.10.99): καθορισµός της τιµής των 
καταχωρουµένων στον τύπο υπηρεσιακών δηµοσιεύσεων του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, 

Την Κ.Υ.Α. 2/20118/01/ΦΕΚ β/1266: Τροποποίηση – συµπλήρωση της κοινής απόφασης περί 
καθορισµού της τιµής των καταχωρουµένων στον τύπο υπηρεσιακών δηµοσιεύσεων του 
∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, 

Την υπ’ αριθµ. 75/18.05.2006,  Απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου, µε θέµα 5.1: «Προκήρυξη 
πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση σε διαφηµιστική εταιρεία του έργου της 
δηµοσίευσης στον ηµερήσιο µη επαρχιακό τύπο ανακοινώσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή», συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
35.000 Euro συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή  για την ανάδειξη διαφηµιστικής εταιρείας που θα αναλάβει τη δηµοσίευση 
ανακοινώσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, προϋπολογισµού δαπάνης 35.000 euro 
συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος και από τον ΚΑΕ 0851. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 35.000 euro, 
συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ, ο οποίος θα καλυφθεί από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος και από τον ΚΑΕ 0851. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Αντικείµενο διαγωνισµού αποτελεί η δηµοσίευση των Πανεπιστηµιακών ανακοινώσεων 

στον ηµερήσιο µη επαρχιακό τύπο. 

Οι ανακοινώσεις για διαγωνισµούς και λοιπές δηµοσιεύσεις θα δίνονται εγγράφως και θα 
παραλαµβάνονται µε µέριµνα και έξοδα του αναδόχου από τις ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες του 
Πανεπιστηµίου. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µεριµνήσει: 

1. Για την έγκαιρη δηµοσίευσή τους στις εφηµερίδες που θα καθορίζονται κάθε 
φορά από την υπηρεσία. 

2. Για την αποστολή στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία δύο φύλλων δηµοσίευσης µαζί 
µε το τιµολόγιο που αφορά τη δαπάνη. 

 Στο τιµολόγιο πρέπει να αναγράφεται χωριστά η τιµή δαπάνης δηµοσίευσης για κάθε 
διακήρυξη, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµούς. 

 Τα φύλλα των δηµοσιεύσεων (ανεξάρτητα από το τιµολόγιο), όταν πρόκειται για 
διαγωνισµό πρέπει να στέλνονται στις Υπηρεσίες που έδωσαν την εντολή µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την δηµοσίευση. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο διαγωνισµός θα γίνει Παρασκευή,  3 Ιουλίου 2006 και ώρα 11:00 π.µ., στο Γραφείο 
του Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο 
∆ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό 
αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (Συνεδρίαση 75/18.05.2006, θέµα 5/5.1) του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

 

1. Τα φυσικά πρόσωπα 

2. Τα νοµικά πρόσωπα 

3. Συνεταιρισµοί και ενώσεις 
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Που ασχολούνται συστηµατικά µε δηµοσιεύσεις όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αντικείµενο 
διαγωνισµού της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα 
διενεργηθεί ο διαγωνισµός. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
Η κατάθεση των προσφορών  σας θα γίνει στο γραφείο του Τµήµατος  Προµηθειών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι οι κκ Περσεφόνη Καραντάνη, Ελένη 
Κεντέρη (τηλ. 2251 0 36142-145 fax 2251 0 36127).  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει 
µέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2006 και ώρα 10:30 π.µ..  Προσφορές  µπορούν επίσης να 
αποστέλλονται στο Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, 
Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100 µε οποιανδήποτε 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 έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 
δεν θα λαµβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς  

1.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 

2.  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 

3.  Ο αριθµός της διακήρυξης (3280/15.06.2006)  

4.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

5.  Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

 

Λόγοι απόρριψης της προσφοράς των συµµετεχόντων αποτελούν: 

Α)  Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

Β)  Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς, 

Γ)  Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας, 

∆)  Η ασυνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, γενικά προς το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

Ε)  Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την Υπηρεσία. 

Προκειµένου να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελµατική 
αξιοπιστία τους και οι δυνατότητές τους για την καλή εκτέλεση της σύµβασης κλπ, λαµβάνονται 
υπόψη: 

•  Η δυνατότητα καλής και άµεσης συνεργασίας του Πανεπιστηµίου µε τον 
προσφέροντα. 
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•       Κάθε δικαιολογητικό που θα ήθελε ζητηθεί συµπληρωµατικά από την επιτροπή, 
προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία και η δυνατότητα εκτέλεσης της 
σύµβασης. 

Για το λόγο αυτό οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά: 

1. Από κατάλογο Υπηρεσιών (Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο) στις οποίες 
έχουν αναλάβει και εκτελέσει σχετικές εργασίες τα τρία τελευταία χρόνια. 

2. Από φωτοτυπίες τιµολογίων των κυριότερων εργασιών τους, τα τρία 
τελευταία χρόνια. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η επιλογή του προµηθευτή, θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
 
ΤΙΜΕΣ 
 

Στις προσφορές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς τα ποσοστά των 
εκπτώσεων που αναφέρονται από τον διαγωνιζόµενο. 

Στο τιµολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τις υπηρεσιακές δηµοσιεύσεις του ∆ηµοσίου 
και των Ν.Π.∆.∆. που καθορίζονται από τις Υπουργικές αποφάσεις, το ποσοστό της έκπτωσης 
δεν µπορεί να είναι µικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%). 

Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Πανεπιστήµιο και θα υπολογίζεται στο ποσό που θα προκύπτει 
µετά την αντίστοιχη έκπτωση. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η πληρωµή θα γίνεται κάθε µήνα µε την προσκόµιση  τιµολογίου στην αντίστοιχη 

Πανεπιστηµιακή µονάδα. Τα τιµολόγια αυτά θα εκδίδονται ανά εργασία που πραγµατοποιήθηκε 
από την εταιρεία, κατά τον παρελθόντα µήνα, και αφορά τη συγκεκριµένη  Πανεπιστηµιακή 
µονάδα.  

Τιµολόγια που αφορούν εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από την εταιρεία για 
λογαριασµό του Πανεπιστηµίου, και φθάνουν στην εντολοδόχο Υπηρεσία, πέραν του διµήνου 
(από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης), δεν θα εξοφλούνται.  

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επί του καθαρού 

ποσού γίνεται παρακράτηση φόρου 8%, εφόσον το τιµολόγιο είναι ποσού 146,74 ευρώ και άνω. 
Επιπλέον επί του καθαρού ποσού γίνονται οι κρατήσεις του δηµοσίου, υπέρ ΜΤΠΥ (3,072%).  

 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύµβαση θα ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της ή µέχρι κάλυψης του ποσού που 
ορίζει η διακήρυξη, όποιο εκ των δύο συµβεί πρώτο.  
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Η ισχύς της σύµβασης θα µπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια υπέρ του Πανεπιστηµίου για ένα 
τρίµηνο κατόπιν αποδοχής του αναδόχου, εφόσον προ της λήξης της σύµβασης δεν έχει 
διεκπεραιωθεί ο διαγωνισµός για ανάδειξη νέου αναδόχου. 

Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση οποτεδήποτε κατά την 
διάρκεια της ισχύος της µετά από τρίµηνη προειδοποίηση του αναδόχου χωρίς καµία αξίωση του 
αναδόχου κατά του Πανεπιστηµίου. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτοί που συµµετείχαν έλαβαν γνώση 

των όρων της διακήρυξης (γενικών και ειδικών) και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας, σύµφωνα µε το 
καταστατικό της, καθώς και το ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου της εταιρείας, για την 
υπογραφή της σύµβασης. 

Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί έχει υποχρέωση να δηµοσιεύσει µε το ποσοστό 
εκπτώσεων της προσφοράς του, τις ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις που θα του αποστέλλονται 
και πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Σηµειώνουµε ότι: 

- οποιαδήποτε αξία αναφέρεται στη διακήρυξη δίδεται σε ΕΥΡΩ 

- οποιαδήποτε αξία αναφέρεται στην προσφορά του συµµετέχοντος θα πρέπει 
υποχρεωτικά να δίδεται σε ΕΥΡΩ. 

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. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή  υποβολή εναλλακτικής προσφοράς ή 
πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε 
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε το 
διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές. 

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στις κ Ελένη Κεντέρη, 
Περσεφόνη Καραντάνη τηλ.: 2251 036142, 036145, Fax:2251 036127,e-mail: 
ekenteri@aegean.gr, p.kara@aegean.gr.  Τέλος η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο site 
του Πανεπιστηµίου www.aegean.gr.  

 
    Ο Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

                                                                       του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

         

       ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


