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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΤΟ (2) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ 
ΔΣΟ 2011 

 
Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος - Διδικόρ Ιογαπιαζμόρ Έπεςναρ ζαρ γνωζηοποιεί όηι, ζηο πλαίζιο ηηρ 

ςλοποίηζηρ ηηρ Πρακηικής Άζκηζης θοιηηηών ηοσ Σμήμαηος Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιζηορίας ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ ηοσ Δπιτειρηζιακού 
Προγράμμαηος «Δκπαίδεσζη και δια Βίοσ Μάθηζη» (Δ.Π.Δ.Κ.Γ.Β.Μ) 2007-2013, 

Πρακηική Άζκηζη Πανεπιζηημίων, ηο οποίο τρημαηοδοηείηαι από Δσρωπαϊκό 
Κοινωνικό Σαμείο (ΔΚΣ) καηά 75% και από Δθνικούς Πόροσς καηά 25%, ζηιρ 7 

Φεβροσαρίοσ 2011, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 11.00 π.μ., θα διεξάγει ππόσειπο μειοδοηικό 
διαγωνιζμό ανάδειξηρ αναδόσος με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην 

ζςνολικά σαμηλόηεπη ηιμή (Απόθαζη Διδικού Δπηαμελούρ Οπγάνος ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνών ηος 

Πανεπιζηημίος Αιγαίος 44/06.12.2010, θέμα 13v) για ηην ςλοποίηζη δύο εκπαιδεςηικών 
εκδπομών καηά ηο έηορ 2011, ζηα γπαθεία ηος Τμήμαηορ Θοινωνικήρ Ανθπωπολογίαρ και 

Ηζηοπίαρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος, ζηη Κςηιλήνη πποϋπολογιζμού δαπάνηρ δέκα σιλιάδων 
εξακοζίων πενήνηα εςπώ (10.650,00€) ζςμπεπιλαμβανομένος ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α. 

Το ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ θα καηασωπηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνών ηος 

Πανεπιζηημίος Αιγαίος (http://www.ru.aegean.gr), ζηιρ 20 Ιανοσαρίοσ 2011.  

Ανηίηςπα ηηρ διακήπςξηρ αςηήρ δίνονηαι από ηην Γπαμμαηεία ηος Αιγαίος – Διδικόρ Ιογαπιαζμόρ 

Έπεςναρ, Ιόθορ Πανεπιζηημίος, Θηήπιο Γιοίκηζηρ, ζηη Κςηιλήνη, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και 
ώπερ από ηιρ απμόδιερ ςπαλλήλοςρ κα Θονηού Αλεξάνδπα, ηηλ. : 22510-36700, email: 

alkon@aegean.gr, και κα Θαβακλή Εασαπώ, ηηλ. : 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax 
: 22510-36709. Ζ διακήπςξη αποζηέλλεηαι και ηλεκηπονικά. 

Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον διαγωνιζμό δίνονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ 

από ηην απμόδια ςπάλληλο κα Θαβακλή Εασαπώ, ηηλ. : 22510-36716, email: 
zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709. 

Τεσνικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον διαγωνιζμό δίνονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ 
από ηην απμόδια ςπάλληλο κα Βαΐος Ανθή, ηηλ. : 22510-36052, email: ava@aegean.gr.  

Ζ πποθεζμία για ηην παπαλαβή ηων ηεςσών ηος διαγωνιζμού είναι μέσπι ηην 31η Ιανοσαρίοσ 

2011 και ώρα 15:00.  

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, μέσπι και ηιρ 4 

Φεβροσαρίοσ 2011 ημέπα Παραζκεσή και ώπα 15:00. 
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