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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθμ. Πρωτ. : 272/Α/07                                                                    Μυτιλήνη, 18 Απριλίου 2007 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα 
πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών 
Ομάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Μέτρο 2.6,4.2), που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 7η Μαϊου 
2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών 
(Βουλγαροκτόνου 30, 11472 Αθήνα)  θα διεξάγει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά παραγγελόμενο 
είδος (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 200/05-03-2007 θέμα 16xiii)  για την προμήθεια αναλωσίμων. 
 
 
ΕΙΔΟΣ : Πρόχειρος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή μονάδας, ανά είδος όπως αυτό περιγράφεται στον επισυναπτόμενο και 
αποτελούμενο αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης, πίνακα Α,  για την προμήθεια αναλωσίμων, 
προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ειδών. 
 
Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία (1) οικονομική εφημερίδα 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, στις 19 Απριλίου 2007.  
 
 
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(www.ru.aegean.gr), στις 19 Απριλίου 2007. 
 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού 
Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30, 11472 Αθήνα,  κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κ. Χαρά Καβακλή, τηλ. 210-6492210 ,fax 
210-6492299, email: hara@aegean.gr  
 
Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι την 4η Μαΐου και ώρα 
14:00.  
 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Α./679/22.08.1996, 
ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996, καθώς και στην λοιπή κείμενη Ελληνική και Κοινοτική 
νομοθεσία. 

http://www.ru.aegean.gr
mailto:hara@aegean.gr
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Η δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης 
64.07 (έντυπα και γραφική ύλη) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ  και στη ΣΑΕ 045/3 του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 
2.6.1.ιγ «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια σε θέματα περιβάλλοντος και 
οικολογίας» της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.6.1 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»,του ΜΕΤΡΟΥ 2.6 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», με κωδικό έργου ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ 97481  και τέλος στην 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.2.1.ε «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια σε θέματα 
φύλου και ισότητας» της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.2.1 «Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά 
προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες .Υποστήριξη ερευνητικής δράσης γυναικών»,του 
ΜΕΤΡΟΥ 4.2 «Προγράμματα υποστήριξης γυναικών στις προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές. 
Προγράμματα Σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για γυναίκες», με κωδικό έργου ΟΠΣ – 
ΕΡΓΟΡΑΜΑ 97482, και τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο  Αιγαίου. Οι Πράξεις 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Κρατική 
Συμμετοχή κατά 25%. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα και έχουν την έδρα τους σε 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη μέλη που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Προσφορές για τμήμα μόνο των υπό προμήθεια ειδών γίνονται δεκτές. 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του 
προσφέροντος σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 
 
Τρόπος υποβολής 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά. 
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και 4 Μαΐου 2007 : 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Βουλγαροκτόνου 30 – 11472 ΑΘήνα 
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 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα 
αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι επικρατέστερο 
των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς : 
 
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης συμμετοχής 
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
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, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 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 της επιτροπής διενέργειας και  αξιολόγησης του διαγωνισμού. 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 διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
 
Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής 
προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του πίνακα A της παρούσας. Στους 
πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται 1) αύξων αριθμός, 2) περιγραφή  
είδους, 3) προσφερομένη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην  τελική τιμή θα περιλαμβάνονται 
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι  δαπάνες αποστολής διαχείρισης, αντικατάστασης 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. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα 
εμφανίζουν την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές 
εκπτώσεις ή προσαυξήσεις.  
 
Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες της 
οικονομικής προσφοράς και σε μαγνητικό μέσο (cd) 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 μαγνητικό μέσο με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες 
τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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ΤΙΜΕΣ  
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι 
και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για παράδοση στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προμήθειας. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 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. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Για την τελική επιλογή του/των προμηθευτή/των  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία : 
 
Την χαμηλότερη τιμή του ανά παραγγελόμενο υλικό (είδος) που περιγράφεται στον πίνακα 
 
Κατάταξη προσφορών και επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά. Οικονομικότερη προσφορά είναι 
εκείνη που παρουσιάζει την χαμηλότερη τιμή. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Α. Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναμων, η επιλογή θα γίνεται μετά από 
πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγμάτευσης και 
απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της 
διαπραγμάτευσης και ανακοινώνεται με έγγραφο σε όλους όσους υπέβαλλαν εμπροθέσμως 
προσφορά. Κανένας από τους προσφέροντες δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
Κατάπτωση μερική ή ολική, της εγγύησης συμμετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή 
δικαστική ενέργεια 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 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 ολόκληρη 
την διαπραγμάτευση, ή να την αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτήν, μόνον εφόσον 
υπάρχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές.   
 
Β. Υπογραφή Σύμβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του/των 
μειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση. Το γενικό πνεύμα της  σύμβασης θα είναι αυτό 
που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη.  
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Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ 
(4.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος Φ.Π.Α.  Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον 
κωδικό 64.07 του έργου «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» ΤΔΥ 1του Μέτρου 2.6,ΤΔΥ 1του Μέτρου 4.2.  
 
Κρατήσεις 
Τον/τους προμηθευτή/τες δεν βαρύνει/ουν καμία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% 
που επιβάλλει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  επί της 
καθαρής (χωρίς Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, 
επιβαρύνουν τον/τους προμηθευτή/τες.  
 
 Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί 
Ο/οι  προμηθευτής/τες θα αναλάβει/ουν τον εκτελωνισμό των ειδών, που θα παραδώσει/ουν, 
ελεύθερα στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της 
προμήθειας. 
 
Oι δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και μεταφορικά βαρύνουν τον/τους 
προμηθευτής/τές.  
 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον/στους  μειοδότη/τες προμηθευτή/τες θα γίνεται με 
εξόφληση του 100% των τιμολογίων του και μετά την οριστική παραλαβή από τριμελή επιτροπή 
παραλαβής των αναγραφομένων ειδών σ΄αυτά.  
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που θα 
υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προμήθειας. 
                       
Ο/οι μειοδότης/τες προμηθευτής/τες αναλαμβάνει/ουν την  υποχρέωση να παραδίδει/ουν τα 
είδη εντός, το αργότερο, τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Η παράδοση των ειδών μπορεί να γίνεται τμηματικά.  Η μη εκτέλεση της παραγγελίας 
πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης από 
υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου δικαιούται, να επιβάλλει στον προμηθευτή για τη καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως μη 
προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, ποινή ίση με το 3% της αξίας του κάθε είδους που δεν έχει 
παραληφθεί για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι είκοσι (20) ημέρες, κατόπιν αυτής της 
περιόδου, αφαιρείται η εντολή προμήθειας του συγκεκριμένου είδους. Σε περίπτωση 
επανειλλημμένης καθυστέρησης, αφαιρείται η εντολή προμήθειας των ειδών από τον προμηθευτή, 
αναθέτοντάς την σε άλλο προμηθευτή, κηρύσσεται έκπτωτος από την Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης , όπως ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34 του Π.Δ. 394/04.12.1996.  
 
Η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την τυχόν μερική ή ολική κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει ο μειοδότης προμηθευτής. 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και 
τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον/ους μειοδότη/ες προμηθευτή/ες.   

Ο/οι  μειοδότης/τες προμηθευτής/τες ειδοποιεί/ουν εγγράφως τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Ερευνας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου και  την Επιτροπή Παραλαβής, πέντε (5) ημέρες 
πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Ο/οι μειοδότης/τες προμηθευτής/τες, 
με δική του ευθύνη, δημιουργεί/ουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή παραλαβής να 
μπορεί να ελέγξει τα είδη  που θα παραληφθούν.  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/τους μειοδότη/τες προμηθευτή/τες του έργου σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/τους μειοδότη/τες, 
ο/οι οποίος/οι υποχρεούται/νται  μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει/ουν εγγράφως και να 
προσκομίσει/ουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ο/οι μειοδότης/τες προμηθευτής/τες του έργου υποχρεούται/νται να δέχεται/ονται επιτόπιους 
ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και 
την Αρχή Πληρωμής της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  
 
 
 

 
Χρυσή Βιτσιλάκη 
Αντιπρύτανις 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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  Σελίδα 7 από 13 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία προσφοράς για τη συγκεκριμένη ζητούμενη συσκευασία, να δοθεί 

τιμή ανά μονάδα μέτρησης. 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 
Προσφερόμενη τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 

1.  Αποσυραπτικό   

2. Blue tack   

3. CD-R 700MB 52Χ  80'  (κουτί τεμ 10) ΛΕΠΤΗ ΘΗΚΗ 
 

4. DVD+R  4,7GB 16X   (κουτί τεμ 10)   

5. Post-it (χαρτάκια αυοκόλλητα) κίτρινα διαστάσεων 38Χ51  σετ 12 ΤΕΜ  

6. Post-it (χαρτάκια αυοκόλλητα) κίτρινα διαστάσεων 51Χ76  ΣΕΤ 12 ΤΕΜ  

7. Post-it (χαρτάκια αυοκόλλητα) κίτρινα διαστάσεων 76Χ102  ΣΕΤ 12 ΤΕΜ  

8. Post-it (χαρτάκια αυοκόλλητα) κίτρινα διαστάσεων 76Χ76  ΣΕΤ 12 ΤΕΜ   

9. Ανταλλακτικά Συρραπτικού Νο 126 24/6    

10. Ανταλλακτικά συρραπτικού Νο. 2000/64  

11. Ανταλλακτικές γόμες  

12. Αυτοκόλλητα μπλοκ σημειώσεων quick note (30x30 mm)   

13. Αυτοκόλλητες ετικέτες inkjet/laser/copier 210Χ297 (Α4) (κουτί των 
100φύλλων) 

 

14. Αυτοκόλλητες ετικέτες inkjet/laser/copier 70Χ42,3 mm (κουτί των 
100φύλλων) 

 

15. Βιβλίο παρουσίας προσωπικού 100 φύλλων κωδ. 524  

16. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 2οο φύλλων κωδ. 542α  

17. Γόμα λευκή  

18. Γόμα μπλε/κόκκινη   

19. Γόμα με ειδικό μηχανισμό  

20. Διαφάνεια Laser Α4, 100 τεμ  

21. Διαφάνεια Φωτοαντιγραφικού Α4, 100 τεμ  

22. Διαφάνειες χειρός  1 ΠΑΚΕΤΟ  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 
Προσφερόμενη τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 

23. Διαφανείς θήκες  A4, 100 TEM  

24. Διαχωριστικά για κλασέρ χρωματιστά συσκ. 10Φ, Α4 χάρτινα  

25. Διαχωριστικά για κλασέρ χρωματιστά συσκ. 10Φ, Α4 πλαστικά   

26. Διαχωριστικά για κλασέρ αλφαβητικά, πλαστικά  

27. Διορθωτικό roller  4.2MM   

28. Διορθωτικό υγρό  

29. Δισκέτες (κουτί των 10τεμ)  

30. Δίφυλλα χάρτινο με έλασμα  26X34, 50 TEM  

31. Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας (διαφανές), 200 MICRO, 100 ΤΕΜ  

32. Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές για cd  

33. Ζελατίνες χαρτοφύλακα (50ΤΕΜ)                            

34. Ζελατίνες (πακέτο των 100)  

35. Ζελατίνες πλαστικοποίησης  125MIC 60Χ90 75/50 (πακέτο των 100)  

36. Ζελατίνες πλαστικοποίησης  125MIC 154Χ216 75/50 (πακέτο των 100)  

37. Ζελατίνες πλαστικοποίησης  125MIC 216Χ303 75/50 (πακέτο των 100)  

38. Θήκες Α4 0.09ΜΜ, για διαφάνεια  (άνοιγμα επάνω) 100 ΤΕΜ  

39. Θήκες πλαστικές διαφανείς Α4, για κλασέρ, άνοιγμα επάνω  

40. Θήκη CD  10 τεμ.  

41. Κιβώτιο αρχείου πλαστικό με καπάκι για κλασερ και ντοσιέ Α4  

42. Κιβώτιο αρχείου χάρτινο (30χ50χ35)  

43. Κλασέρ  

44. Κλασέρ πλαστικό, χρώμα μπλέ 32Χ30Χ8.  

45. Κλασέρ πλαστικό, χρώμα κόκκινο 32Χ30Χ8.  

46. Κλασέρ πλαστικοποιημένο, πλάτος 4 cm, κατάλληλο για σελίδες Α4  

47. Κλασέρ πλαστικοποιημένο, πλάτος 7 ή 8 cm, κατάλληλο για σελίδες Α4  

48. Κλιπ Q-CONNECT 10TEM/KOYTI  

49. Κόλλα stick   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 
Προσφερόμενη τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 

50. Κόλλα ρευστή μεγάλη  

51. Κολλητική ταινία 19mm x 33m  

52. Κολλητική ταινία συσκευασίας διάφανη  38mmx66m  

53. Κολλητική ταινία συσκευασίας διάφανη  50mmx66m  

54. Κολλητική ταινία συσκευασίας καφέ  50mmx66m  

55. Κοπίδι  
 

56. Κουτί αρχείου για κόλλες Α4, με λάστιχο, πλάτους περίπου 4 cm, 
πλαστικοποιημένο 

 

57. Κουτί αρχείου για κόλλες Α4, με λάστιχο, πλάτους περίπου 8 cm, 
πλαστικοποιημένο 

 

58. Κουτιά αρχειοθέτησης  

59. Μαντηλάκια καθαρισμού οθόνης  

60. Μαρκαδόροι white board                                          

61. Μαρκαδόροι διαφανειών (ΧΟΝΤΡΟ) ΣΕΤ 4 ΤΕΜ  

62. Μαρκαδόροι υπογράμμισης   

63. Μαρκαδόρος διαφανειών, κατάλληλος για γραφή σε πλαστικό, γυαλι 
κ.λ.π., κόκκινος, F (λεπτή μύτη) 

 

64. Μαρκαδόρος διαφανειών, κατάλληλος για γραφή σε πλαστικό, γυαλι 
κ.λ.π., μπλε,F (λεπτή μύτη) 

 

65. Μαρκαδόρος  BOARD MARKER 1.5-3M/M (ΜΑΥΡΟΣ)  

66. Μαρκαδόρος  BOARD MARKER 1.5-3M/M (ΜΠΛΕ)  

67. Μαρκαδόρος BOARD MARKER 1.5-3M/M (ΚΟΚΚΙΝΟΣ)  

68. Μαρκαδόρος BOARD MARKER 1.5-3M/M (ΠΡΑΣΙΝΟΣ)  

69. Μαύρα μελάνια για εκτυπωτή HP Laserjet 5  

70. Μαύρα μελάνια για εκτυπωτή HP Laserjet 6ΜΡ  

71. Μαύρο μελάνι για εκτυπωτή Xerox Phaser 3500N 
 

72. Μαύρο μελάνι για εκτυπωτή XEROX Phaser 3450 
 

73. Μαύρο μελάνι για εκτυπωτή RICOH Aficio AP 400 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 
Προσφερόμενη τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 

74. Μελάνι (για πέννα) Pelican 4001 TP/6 Royal blue (κουτί των 6 τεμ.)   

75. Μελάνι  για Fax  Xerox WorkCentre PE120  

76. Μελανοταινίες  για αριθμομηχανή CASIO DR-320ER (μαύρο-κόκκινο)  

77. Μελάνι (για ταμπόν σφραγίσματος) μπλέ  

78. Μηχανικό μολύβι 0.5ΜΜ (ΜΕ ΜΥΤΗ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ)  

79. Μηχανικό μολύβι 0.7mm   

80. Μηχανικό μολύβι 0.7ΜΜ (ΜΕ ΜΥΤΗ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ)  

81. Μηχανικό μολύβι 0.5ΜΜ  

82. Μολύβια 2 HB   

83. Μολύβια Β  

84. Μπαταρίες μικρές (συσκευασία των 4) ΑΑ  

85. Μπαταρίες μικρές (συσκευασία των 4) ΑΑΑ  

86. Μπλοκ (40χ30cm)  

87. 
Μπλοκ σημειώσεων με γραμμές οριζόντιες. Τρυπημένα φύλλα με 2/4 
τρύπες για άμεση αρχειοθέτηση σε ντοσιέ ή κλασέρ. Περιθώριο στην 
άκρη για ομοιόμορφη γραφή κειμένου.   

 

88. Μπλοκ spiral  10Χ14 ΕΚ.  

89. Μπλοκ spiral  14Χ21 ΕΚ.  

90. Μπλοκ spiral  17Χ25 ΕΚ.  

91. Μύτες 0.5ΜΜ  B  

92. Μύτες 0.7ΜΜ  B  

93. Μύτες 0.5ΜΜ  HB  

94. Μύτες 0.7ΜΜ HB  

95. Ντοσιέ Α4 , 2ΚΡΙΚΟΙ, 2Χ32  

96. Ντοσιέ Α4 , 2ΚΡΙΚΟΙ, 4Χ32  

97. Ντοσιέ Α4 , 2ΚΡΙΚΟΙ, 8Χ32  

98. Ντοσιέ ΑΕ, 2 κρίκοι 2Χ32 bantex (κόκκινο)  



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 11 από 13 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 
Προσφερόμενη τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 

99. Ξύστρα μεταλλική   

100. Οπισθόφυλλα βιβλιοδεσίας, από χαρτόνι, 230 ΓΡ, 100ΤΕΜ  

101. Περφορατέρ 2 τρυπών, με οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα, να τρυπάει 
τουλ. 40 φύλλα 

 

102. Πιάστρες (Binder clips) BC-20  

103. Πιάστρες (Binder clips) BC-30  

104. Πιάστρες (Binder clips) BC-50  

105. Πιάστρες (Binder clips) BC-70  

106. Πιάστρες (Binder clips) BC-100  

107. Spiral βιβλιοδεσίας (100 ΦΥΛΛΑ) 100 ΤΕΜ  

108. Spiral βιβλιοδεσίας (140 ΦΥΛΛΑ) 100 ΤΕΜ  

109. Spiral βιβλιοδεσίας (160 ΦΥΛΛΑ) 100 ΤΕΜ  

110. Spiral βιβλιοδεσίας (200 ΦΥΛΛΑ) 100 ΤΕΜ  

111. Spiral βιβλιοδεσίας (230 ΦΥΛΛΑ) 100 ΤΕΜ  

112. Spiral βιβλιοδεσίας (30 ΦΥΛΛΑ) 100 ΤΕΜ  

113. Spiral βιβλιοδεσίας (60 ΦΥΛΛΑ) 100 ΤΕΜ  

114. Spiral βιβλιοδεσίας (80 ΦΥΛΛΑ) 100 ΤΕΜ  

115. Στυλό  Roller με μεταλλική μύτη   

116. Στυλό απλά   

117. Στυλό GEL PILOT G-2 0.7MM (ΚΟΚΚΙΝΟ)  

118. Στυλό GEL PILOT G-2 0.7MM (ΜΑΥΡΟ)  

119. Στυλό GEL PILOT G-2 0.7MM (ΜΠΛΕ)  

120. Στυλό GEL PILOT G-2 0.7MM (ΠΡΑΣΙΝΟ)  

121. Στυλό GEL crystal  0,42MM (ΚΟΚΚΙΝΟ)  

122. Στυλό GEL crystal  0,42MM (ΜΑΥΡΟ)  

123. Στυλό GEL crystal  0,42MM (ΜΠΛΕ)  



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 12 από 13 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 
Προσφερόμενη τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 

124. Στυλό με μπίλια Atlantic stic 1, 2 MM  (ΚΟΚΚΙΝΟ)  

125. Στυλό με μπίλια Atlantic stic 1, 2 MM  (ΜΑΥΡΟ)  

126. Στυλό με μπίλια Atlantic stic 1, 2 MM  (ΜΠΛΕ)  

127. Μαρκαδοράκια υγρής μελάνης Ζ4 0,7ΜΜ (ΚΟΚΚΙΝΟ)  

128. Μαρκαδοράκια υγρής μελάνης Ζ4 0,7ΜΜ (ΜΑΥΡΟ)  

129. Μαρκαδοράκια υγρής μελάνης Ζ4 0,7ΜΜ (ΜΠΛΕ)  

130. Στυλό PILOT HI-Tecpoint V5 EXTRA FINE (ΚΟΚΚΙΝΟ) 
 

131. Στυλό PILOT HI-Tecpoint V5 EXTRA FINE (ΜΑΥΡΟ) 
 

132. Στυλό PILOT HI-Tecpoint V5 EXTRA FINE (ΜΠΛΕ)  

133. Στυλό PILOT HI-Tecpoint V5 EXTRA FINE (ΠΡΑΣΙΝΟ)  

134. Στυλό διαρκείας 1ΜΜ FINE (ΚΟΚΚΙΝΟ)  

135. Στυλό διαρκείας 1ΜΜ FINE (ΜΑΥΡΟ)  

136. Στυλό διαρκείας 1ΜΜ FINE (ΜΠΛΕ)  

137. Στυλό διαρκείας 1ΜΜ FINE (ΠΡΑΣΙΝΟ)  

138. Στυλό υγρής μελάνης roller, κόκκινο, Pilot G-1 0,7  

139. Στυλό υγρής μελάνης roller, μαύρο, Pilot G-1 0,7  

140. Στυλό υγρής μελάνης roller, μπλε, Pilot G-1 0,7  

141. Στυλό υγρής μελάνης roller, πράσινο, Pilot G-1 0,7  

142. Στυλό Uni- Ball point SN-100 Laknock 1,0 mm (ΜΠΛΕ)  

143. Στυλό Uni- Ball point SN-100 Laknock 1,0 mm (ΚΟΚΚΙΝΟ)  

144. Στυλό Uni- Ball point SN-100 Laknock 1,0 mm (ΜΑΥΡΟ)  

145. Συνδετήρες Νο. 3  

146. Συραπτικό 10 φύλλων 6 mm  

147. Συρραπτικό  B37 (μεγάλο)  

148. Ταινίες αριθμομηχανής  Νο. 57  



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 
Προσφερόμενη τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 

149. Τετράδια spiral 3 θεμάτων  

150. Ταμπόν για σφράγισμα (μπλέ)  

151. Φάκελοι αποστολής αυτοκόλλητοι απλοί (25χ20cm)   

152. Φάκελοι αποστολής αυτοκόλλητοι απλοί (30x35cm)  

153. Φάκελοι αποστολής αυτοκόλλητοι με φυσαλίδες aerofile (27χ36cm)   

154. Φάκελοι ενισχυμένοι (με φούσκες)  

155. Φάκελοι με ελάσματα   

156. Φάκελος χάρτινος με αυτιά και λάστιχο, διάστάσεων 25 x 35 περίπου  

157. Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3, 500 φύλλα, 80γρ., λευκό για ασπρόμαυρες 
εκτυπώσεις σε φωτοαντιγραφικό, laser εκτυπωτή, inkjet εκτυπωτή 

 

158. Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, 500 φύλλα, 80γρ, λευκό για ασπρόμαυρες 
εκτυπώσεις σε φωτοαντιγραφικό, laser εκτυπωτή, inkjet εκτυπωτή και fax 

 

159. Χαρτί εκτύπωσης έγχρωμο Α4. (χρώμα άμμου, στυλ πάπυρου).   

160. Χαρτί εκτύπωσης έγχρωμο Α4 160 γρ.  

161. Χαρτί εκτύπωσης έγχρωμο Α4 80 γρ.  

162. Χάρτινους Φακέλους με αυτιά  

163. Χαρτί συσκευασίας (ρολό) τιμή ανά μέτρο  

164. Ψαλίδι απλό  

 
 
 
 
 
 
 
 


