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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ, ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗΝ 

ΑΛΛΟΓΑΠΗ ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΔΚΜΗΡΙΧΝ (ΒΙΒΛΙΧΝ) 

 
Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος - Ειδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ ζαρ γνωζηοποιεί όηι, ζηο πλαίζιο ηηρ 

ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη ηος Τμήμαηορ Μησανικών Πληποθοπιακών και 
Επικοινωνιακών Σςζηημάηων διά ηηρ Χπημαηοδόηηζηρ από ηο ΤΣΜΕΔΕ», (κωδ. 1487)», θα 

διεξάγει ππόσειπο μειοδοηικό διαγωνιζμό ππομήθειαρ επιζηημονικών, ελληνικών και 
εκδιδόμενων ζηην αλλοδαπή ένηςπων ηεκμηπίων (βιβλίων), με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην 

σαμηλόηεπη ηιμή (ποζοζηό έκπηωζηρ επί ηοιρ εκαηό ζηην λιανική ηιμή πώληζηρ ηων 

ηεκμηπίων, όπωρ αςηή αναγπάθεηαι ζηοςρ επίζημοςρ ένηςποςρ ή ηλεκηπονικούρ 
ηιμοκαηαλόγοςρ ή ζηα ηιμολόγια πώληζηρ ηων εκδοηών), (Απόθαζη Ειδικού Επηαμελούρ 

Οπγάνος ηηρ Επιηποπήρ Επεςνών ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος 51/11.04.2011, Θέμα 13.ii) ηην 
1η Ιοσνίοσ 2011, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 12:00, ζηα γπαθεία ηος Τμήμαηορ Μησανικών 

Πληποθοπιακών και Επικοινωνιακών Σςζηημάηων (κηήπιο Λςμπέπη) ζηο Καπλόβαζι Σάμος, 

πποςπολογιζμού δαπάνηρ εξήνηα σιλιάδων εςπώ (60.000,00€), ζςμπεπιλαμβανομένος ηος 
5% Φ.Π.Α. Αναλςηικόηεπα :  

 
Ομάδα 1:  Δλληνικά επιζηημονικά ηεκμήρια (πποϋπολογιζμού 5.000,00€, 

ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.)  
Ομάδα 2: Δκδιδόμενα ζηην αλλοδαπή επιζηημονικά ηεκμήρια 

(πποϋπολογιζμού 55.000,00€, ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.) 

 
Πποζθοπέρ μποπούν να καηαηεθούν για μία ή και για ηιρ δύο (2) ομάδερ. 

Το ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ θα καηασωπηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος – 
Ειδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ (http://www.ru.aegean.gr), ζηιρ 4 Μαΐοσ 2011.  

 

Ανηίηςπα ηηρ διακήπςξηρ αςηήρ δίνονηαι από ηην Γπαμμαηεία ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος – 
Ειδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ, Λόθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο Διοίκηζηρ, ζηη Μςηιλήνη, καηά 

ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ από ηιρ απμόδιερ ςπαλλήλοςρ κα Κονηού Αλεξάνδπα, ηηλ. : 
22510-36700, email: alkon@aegean.gr, και κα Καβακλή Ζασαπώ, ηηλ. : 22510-36716, email: 

zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709. Η διακήπςξη αποζηέλλεηαι και ηλεκηπονικά. 

Ειδικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον διαγωνιζμό δίνονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ 
ημέπερ και ώπερ από ηον απμόδιο ςπάλληλο κ. Γεώπγιο Κολιώνη, ηηλ. : 22730-82264, fax : 

22730-82009, email: gkolionis@aegean.gr. 
 

Όζοι επιθςμούν να λάβοςν μέπορ ζηο διαγωνιζμό ππέπει να καηαθέζοςν έγγπαθη 
ζθπαγιζμένη πποζθοπά. Οι πποζθοπέρ όζων επιθςμούν να μεηέσοςν ζηον διαγωνιζμό, 

μποπεί να αποζηέλλονηαι με οποιοδήποηε ηπόπο και παπαλαμβάνονηαι με απόδειξη έωρ ηιρ 31 

Μαΐοσ 2011, ημέπα Σρίηη και ώπα 15:00 ζηο Τμήμα Μησανικών Πληποθοπιακών και 
Επικοινωνιακών Σςζηημάηων ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος, κηήπιο Λςμπέπη, ζηη Σάμο. 
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