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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
ΜΙΘΧΗ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ & ΛΟΙΠΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ (ΔΣΙΑΗ)  

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ  
ΣΟΤ 12ος ΓΙΔΘΝΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

(CEST2011)  

Σο Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ ζαρ γνυζηοποιεί όηι, ηην 14η Μάπηη 
2011, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 12:00, ζηα γπαθεία ηος ςποκαηαζηήμαηόρ ηος ζηην Αθήνα 

(Βοςλγαποκηόνος 30, 2ορ όποθορ), θα διεξάγει ππόσειπο διαγυνιζμό μίζθυζηρ ζςνεδπιακού 
σώπος και λοιπών ςπηπεζιών (εζηίαζηρ), με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο 

καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά (Απόθαζη Διδικού 

Δπηαμελούρ Οπγάνος ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνών ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος 43/19.11.2010, θέμα, 
16viii), ζηο πλαίζιο διοπγάνυζηρ ηος 12ος Γιεθνούρ ςνεδπίος Πεπιβαλλονηικήρ 

Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ (CEST2011), καηά ηο διάζηημα από 6ηρ έυρ και 11ηρ 
επηεμβπίος 2011, ζηη Ρόδο, Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος, με ζςνολικό πποϋπολογιζμόρ ηος 

έπγος καηά ανώηαηο όπιο ζηο ποζό ηυν πενήνηα σιλιάδυν εννιακοζίυν πενήνηα εςπώ 
(50.000,00€), πλέον ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α, ο οποίορ θα βαπύνει ηο Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – 

Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ.  

Ζ δαπάνη για ηη μίζθυζη ζςνεδπιακού σώπος & λοιπών ςπηπεζιών (εζηίαζηρ) για ηιρ ανάγκερ 
ηος 12ος Γιεθνούρ ςνεδπίος Πεπιβαλλονηικήρ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ (CEST2011), θα 

καλςθθεί από ηο έπγο «Υημικά – Σοξικά ζηο Πεπιβάλλον - ςνέδπιο».  

Σο ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ θα καηασυπηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος - Διδικόρ 

Λογαπιαζμοόρ Έπεςναρ (http://www.ru.aegean.gr/), ζηιρ 25 Φεβποςαπίος 2011. 

Ανηίηςπα ηηρ διακήπςξηρ αςηήρ δίνονηαι από ηην Γπαμμαηεία ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος – 
Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ, Λόθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο Γιοίκηζηρ, 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 Εασαπώ, ηηλ.: 22510-36716, email: 

zkavakli@aegean.gr fax: 22510-36709 καθώρ κι από ηο ςποκαηάζηημα ηος Πανεπιζηημίος 

Αιγαίος – Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ, ζηην Αθήνα, (Βοςλγαποκηόνος 30, 4ορ όποθορ), καηά 
ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ από ηην απμόδια ςπάλληλο κα Χπιζηίνα Μακπή, ηηλ. 210-

6492451, Fax: 210-6492299, e-mail: chm@aegean.gr. Ζ διακήπςξη αποζηέλλεηαι και 
ηλεκηπονικά. 

Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικέρ με ηο ηεύσορ ηος διαγυνιζμού δίδονηαι από ηα γπαθεία ηος 
Πανεπιζηημίος Αιγαίος – Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ, Λόθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο 

Γιοίκηζηρ, ζηη Μςηιλήνη, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ από ηην απμόδια ςπάλληλο κα 

Καβακλή Εασαπώ, ηηλ. : 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709 

Διδικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού δίνονηαι από ηα γπαθεία ηος 

ςποκαηαζηήμαηορ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος – Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ, ζηην Αθήνα, 
(Βοςλγαποκηόνος 30, 4ορ όποθορ), καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ από ηην απμόδια 

ςπάλληλο κα Χπιζηίνα Μακπή, ηηλ. 210-6492451, fax: 210-6492299, e-mail: chm@aegean.gr.   

Όζοι επιθςμούν να λάβοςν μέπορ ζηο διαγυνιζμό ππέπει να καηαθέζοςν έγγπαθη ζθπαγιζμένη 
πποζθοπά. 

Οι πποζθοπέρ όζυν επιθςμούν να μεηέσοςν ζηον διαγυνιζμό, μποπεί να αποζηέλλονηαι με 
οποιοδήποηε ηπόπο και παπαλαμβάνονηαι με απόδειξη, μέσπι και ηιρ 11 Μαπηίος 2011 ημέπα 

Παπαζκεςή και ώπα 15:00 ζηο ςποκαηάζηημα ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος – Διδικόρ 
Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ ζηην Αθήνα (Βοςλγαποκηόνος 30). 
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