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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη 04.12.2014
A.Π.: 10159

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ. Αριθ. 166/27.11.2014 (ΑΔΑ:
ΩΨΜΥ469Β7Λ-ΑΗΗ) Απόφαση Πρύτανη «Έγκριση της έναρξης εκ νέου της
διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) για την Ηλεκτρονική
Αποδελτίωση του Τύπου, για το διάστημα 01.01.2015-31.12.2017, προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του Ιδρύματος», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει
κλειστή προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης, ανέρχεται στις 9.000 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εν λόγω δαπάνη επιμερίζεται ως εξής:

2015
3.000€

2016
3.000€

2017
3.000€

Η διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές είναι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική
Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτήριο
Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81100, με την ένδειξη
«Διαπραγμάτευση (Απ’ ευθείας ανάθεση) για την Ηλεκτρονική Αποδελτίωση του
Τύπου», υπόψη κας Ελένης Κεντέρη.
Ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ζητήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από: Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος
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Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη. Αρμόδια υπάλληλος η κα Δώρα Τζέκου, τηλ. 22510
36173, fax: 22510 36019, e-mail: relations@aegean.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
Ηλεκτρονική αποδελτίωση:





του ημερήσιου και περιοδικού έντυπου ( και ένθετων εντύπων) και
ηλεκτρονικού τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
του ημερήσιου και περιοδικού τύπου έντυπου ( και ένθετων εντύπων)
και ηλεκτρονικού των νησιών όπου λειτουργούν οι έξι
Πανεπιστημιακές Μονάδες του Ιδρύματος, ήτοι Λέσβος, Χίος, Ρόδος,
Σάμος, Σύρος και Λήμνος,
διαδικτυακών τόπων και Blogs ενημέρωσης,
Θέματα προς αποδελτίωση είναι ότι αφορά και αναφέρεται:














στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στις δραστηριότητες του, τα τμήματα και
τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (εφόσον εμφανίζονται με αυτή
την ιδιότητα) όλων των Πανεπιστημιακών Μονάδων ( Λέσβου, Χίου,
Ρόδου, Σάμου, Σύρου, Λήμνου),
στις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος,
σε θέματα που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και
ιδιωτική) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ( ιδιαίτερα ευρωπαϊκό,
βαλκανικό και ευρωμεσογειακό επίπεδο)
θέματα που αφορούν στην τεχνολογική εκπαίδευση
θέματα αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου και γενικότερα
αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ
θέματα σε τομείς που άπτονται των αντικειμένων των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου όπως: περιβάλλον & οικολογία, οικονομία,
επιχειρηματικότητα, ναυτιλία, μεταφορές, τουρισμός, αλιεία,
κοινωνιολογία, γεωγραφία, πολιτισμός, παιδαγωγικά, εκπαίδευση
πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια, νέες τεχνολογίες, μεσογειακάευρωμεσογειακά θέματα.

Ροή ενημέρωσης
Στόχος η κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο
ενημέρωση του Ιδρύματος για τις αναφορές σε ΜΜΕ
Καθημερινά και νωρίς το πρωί (το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ.) το
Πανεπιστήμιο να ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για τα
δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπο της ημέρας
Δυνατότητα ενημέρωσης σε περίπτωση επείγοντος δημοσιεύματος ή
αναφοράς σε ΜΜΕ από την εταιρεία με μήνυμα alert σε ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή προκαθορισμένο κινητό τηλέφωνο.
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Στο τέλος κάθε μήνα να αποστέλλεται στο Ίδρυμα αρχείο σε ψηφιακή
μορφή με τη συνολική καταγραφή των αποκομμάτων και των
αναφορών σε διαδίκτυο και ΜΜΕ του μηνός

Διάφορα:
 Τα αποκόμματα να εμφανίζονται έγχρωμα
 Δυνατότητα πρόσβασης από διαφορετικούς χρήστες και υπολογιστές της
ακαδημαϊκής κοινότητας
 Φιλική υπηρεσία αναζήτησης πληροφορίας, γρήγορου εντοπισμού και
εύκολης αποστολής/αποθήκευσης
 Συγχρόνως με την προσφορά, υποβολή καταλόγου των έντυπων και
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης των δύο Περιφερειών Β. και Ν. Αιγαίου, τα
οποία η εταιρεία αποδελτιώνει την ημέρα κυκλοφορίας τους και μέχρι 10.00
π.μ.

Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

