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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
 

Αριθμ. Πρωη. : ΔΛΔ_2011_3360 

Μσηιλήνη, 26 Ασγούζηοσ 2011 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΔΧ ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΧΝ 

(RFID – Radio Frequency Identification) ΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΑΜΟΤ ΚΑΙ ΡΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί όηη, ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο  «Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή ύγθιηζε», ζηηο 15 επηεμβρίοσ 2011, εκέξα 

Πέμπηη θαη ώξα 10:30 π.μ., ζα δηεμάγεη πξόρεηξν δηαγσληζκό επηινγήο αλαδόρνπ έξγνπ 
παξνρήο ππεξεζίαο γηα ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηερλνινγίαο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο 

θαη δηαρείξηζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID – Radio Frequency Identification) ζηα 
Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο άκνπ θαη Ρόδνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ,  κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά (Απόθαζε Δηδηθνύ Δπηακεινύο νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ 55/14.07.2011, 

ζέκα 12iii) ζηα γξαθεία ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Βηβιηνζήθεο, επί ηεο νδνύ Κνκλελάθε  

αξηζκ. 45, ζηε Μπηηιήλε, πξνππνινγηζκνύ δαπάλεο ζαξάληα νθηώ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ 
νγδόληα επξώ θαη ζαξάληα ελληά ιεπηώλ (48.780,49€) πιένλ 23% Φ.Π.Α., ν νπνίνο αλέξρεηαη 

ζην πνζό ησλ έληεθα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα ελληά επξώ θαη πελήληα ελόο ιεπηώλ 
(11.219,51€). O δηαγσληζκόο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Φεθηαθή 

Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Φεθηαθή 

ύγθιηζε», πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) κε ηελ 
Απόθαζε CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πινπνηείηαη 

απν ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο» σο δηθαηνύρν ηεο πξάμεο κε 
θσδηθό ΟΠ (MIS) 304262. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απν ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Φεθηαθή ύγθιηζε» ηνπ ΔΠΑ, απν ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(θνηλνηηθή ζπλδξνκή) θαη απν Δζληθνύο Πόξνπο (εζληθή ζπκκεηνρή). Σν ζύλνιν ησλ δαπαλώλ 
ηνπ έξγνπ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή) ζα βαξύλνπλ ηηο πηζηώζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ελάξηζκν θσδηθό πιινγηθήο 
Απόθαζεο Έληαμεο (ΑΔ) 2011Δ34580031. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ. 

Σν ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (http://www.ru.aegean.gr. ), ζηηο 30 Ασγούζηοσ 2011. 

Σν ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα ελεκέξσζε ζηα Δπηκειεηήξηα (Δ.Β.Δ.Α., Δπηκειεηήξην 

Υίνπ, άκνπ, Λέζβνπ, Γσδεθαλήζσλ), ζηηο 30 Ασγούζηοσ 2011. 

 

Αληίηππα ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο (Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, Κηήξην Γηνίθεζεο, 81100 
Μπηηιήλε), θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο από ηηο αξκόδηεο ππαιιήινπο θα Κνληνύ 

Αιεμάλδξα, (ηει.: 22510-36700, email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709) θαη θα 
Κσηζάινπ Διέλε, (ηει.: 22510-36927, email: elen@aegean.gr., fax : 22510-36709).  

ΑΔΑ: 4ΑΜΔ469Β7Λ-Ψ9Ι



 

Η δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά θαηόπηλ αηηήζεσο ζην email : 

elepromitheies@aegean.gr.  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο (Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, Κηήξην 
Γηνίθεζεο, 81100 Μπηηιήλε), θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο από ηελ αξκόδηα ππάιιειν 

θα Kσηζάινπ Διέλε, (ηει.: 22510-36927, email: elen@aegean.gr., fax : 22510-36709). 

Σερληθέο θαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ δίλνληαη θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηνλ αξκόδην ππάιιειν θ. Μνπηδνπξέιιε Παλαγηώηε, ηει. 

22510-36062, fax: 22510-36069, email: giotis@aegean.gr.  
 

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε 
ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο όζσλ επηζπκνύλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό, 

κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε έσο ηηο 14 

επηεμβρίοσ 2011, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 15:00 ζηα γξαθεία ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 
Βηβιηνζήθεο, επί ηεο νδνύ Κνκλελάθε  αξηζκ. 45, ζηε Μπηηιήλε. 

 
 

Καθηγήηρια 

Αγγελική Γημηηρακοπούλοσ 

Ανηιπρύηανις Έρεσνας και ηραηηγικού τεδιαζμού 

Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ 

Πρόεδρος Διδικού Λογαριαζμού Έρεσνας 

 

ΑΔΑ: 4ΑΜΔ469Β7Λ-Ψ9Ι


