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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Πολιτισµική Πληροφορική και 
Επικοινωνία» του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, το οποίο 
χρηµατοδοτείται από τα δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών, στις 29 Ιουνίου 2010, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. θα διεξάγει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την 
προµήθεια ειδών πληροφορικής και εκπαιδευτικού λογισµικού µε σφραγισµένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή κατ΄είδος (Απόφαση του Ειδικού Επταµελούς 
Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 38ο/11.06.2010, Θέµα 14i) στην 
Αίθουσα Συνελεύσεων του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Αγ. Συµεών 
17) στη Μυτιλήνη, προϋπολογισµού δαπάνης δέκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ 
(10.190,00€) συµπεριλαµβανοµένου 16% Φ.Π.Α. 
 
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), στις 14 Ιουνίου 2010 καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr/rc. ) 
 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται από τα γραφεία του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Κοντού Αλεξάνδρα, (τηλ.: 22510-36700, 
email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709). 
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την Γραµµατεία του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο 
∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη), από την αρµόδια υπάλληλο κα Κοντού Αλεξάνδρα, (τηλ.: 22510-
36700, email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709). 
 
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες από τον αρµόδιο υπάλληλο κ. Αλέξανδρο Σπάθη (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 
9:00 π.µ. µε 15:00, τηλ. : 22710-36628, email: alexxx@aegean.gr.  
 
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, στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας, µέχρι τις 28 Ιουνίου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00.  
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