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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Αξηζκ. Πξωη. : ΔΛΔ_2011_0942 

Μπηηιήλε, 3 Μαξηίνπ 2011 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Ειδικόρ Κογαπιαζμόρ Έπεςναρ ζηο πλαίζιο ηηρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος 
«Τπεξ-δεθαεηήζηα κεηαβιεηόηεηα ηνπ Μεζνγεηαθνύ Οηθνζπζηήκαηνο (MedEcos)», πνπ 

ζύκθωλα κε ηελ Απ 8682 Απόθαζε έληαμεο Πξάμεο «Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ- MedEcos» 

εληάζζεηαη κε ηνλ θωδηθό ΠΓΔ Πξάμεο Α 2010Δ01380001, ζην Πξόγξακκα 
«Αληαγωληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» ΔΠΑΝ ΙΙ, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 1 

«Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο ππνζηεξηδόκελεο από Έξεπλα θαη 
Σερλνινγηθή Αλάπηπμε», ζηε Γξάζε «Δπξωπαϊθή Δ&Σ πλεξγαζία- Πξάμε επηρνξήγεζεο 

ειιεληθώλ θνξέωλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Κνηλή Πηινηηθή Πξνθήξπμε ππνβνιήο 

πξνηάζεωλ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Γηθηύνπ Marinera» ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην 
Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Π.Α.) θαη από Δζληθνύο Πόξνπο – Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 
& Θξεζθεπκάηωλ είσε πποκηπύξει ζηιρ 14 Θανοςαπίος 2011, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 10.00 π.μ. 

ζηα γπαθεία ηος Τμήμαηορ Επιζηημών ηηρ Θάλαζζαρ (Κόθορ Πανεπιζηημίος) ζηη Λςηιλήνη, ππόσειπο 
μειοδοηικό διαγωνιζμό ππομήθειαρ ςπολογιζηικού εξοπλιζμού με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη ζςνολικά 

σαμηλόηεπη ηιμή (απόθαζη Ειδικού Επηαμελούρ Οπγάνος ηηρ Επιηποπήρ Επεςνών ηος Πανεπιζηημίος 

Αιγαίος 42/12.10.2010, θέμα 14ii). 

Ο ππόσειπορ μειοδοηικόρ διαγωνιζμόρ με Απιθμ. Ππωη. : ΕΚΕ_2010_3024/01.11.2010, διεξήσθη 

κανονικά ζηιρ 14 Θανοςαπίος 2011, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 10:00 π.μ. ζηα γπαθεία ηος Τμήμαηορ 
Επιζηημών ηηρ Θάλαζζαρ (Κόθορ Πανεπιζηημίος), ζηη Λςηιλήνη, κηπύσθηκε δε άγονορ ζύμθωνα με 

ηην απόθαζη 46/10.02.2011, Θέμα 13.i ηος Ειδικού Επηαμελούρ Οπγάνος ηηρ Επιηποπήρ Επεςνών ηος 

Πανεπιζηημίος Αιγαίος. 
Ιαηόπιν ηων ανωηέπω, ηο Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Ειδικόρ Κογαπιαζμόρ Έπεςναρ πποβαίνει ζύμθωνα 

με ηην απόθαζη (Σςνεδπίαζη 46/10.02.2011, Θέμα 13.i) ζηην επαναπποκήπςξη ηος ππόσειπος 
μειοδοηικού διαγωνιζμού με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην σαμηλόηεπη 

ηιμή ανά είδορ για ηην ππομήθεια ςπολογιζηικού εξοπλιζμού με ηποποποίηζη ηων όπων και ηων 
ηεσνικών πποδιαγπαθών, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ έωρ ηος ποζού ηων δεκαηπιών σιλιάδων 

ηεηπακοζίων εςπώ (13.400,00€) ζςμπεπιλαμβανομένος ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α. Ο διαγωνιζμόρ θα 

διεξασθεί ζηιρ 21 Μαξηίνπ 2011, ημέπα Γεπηέξα και ώπα 10:00 π.κ. ζηα γπαθεία ηος Τμήμαηορ 
Επιζηημών ηηρ Θάλαζζαρ (Κόθορ Πανεπιζηημίος) ζηη Λςηιλήνη. 

Το ηεύσορ ηηρ επαναπποκήπςξηρ θα καηασωπηθεί ζηην ιζηοζελίδα Επιηποπήρ Επεςνών ηος 
Πανεπιζηημίος Αιγαίος (http://www.ru.aegean.gr), ζηιρ 3 Μαξηίνπ 2011. 

Ανηίηςπα ηος ηεύσοςρ ηηρ επαναπποκήπςξηρ αςηήρ δίνονηαι από ηα γπαθεία ηος Πανεπιζηημίος 

Αιγαίος – Ειδικόρ Κογαπιαζμόρ Έπεςναρ, Κόθορ Πανεπιζηημίος, Λςηιλήνη, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ 
και ώπερ από ηιρ απμόδιερ ςπάλληλοςρ κα Αλεξάνδπα Ιονηού, (ηηλ.: 22510-36700, email: 

alkon@aegean.gr, fax: 22510-36709) και κα Ζασαπώ Ιαβακλή, (ηηλ.: 22510-36716, email: 
zkavakli@aegean.gr, fax: 22510-36709). Η διακήπςξη αποζηέλλεηαι και ηλεκηπονικά. 

Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο ηεύσορ ηηρ επαναπποκήπςξηρ δίνονηαι από ηην Γπαμμαηεία ηος 

Πανεπιζηημίος Αιγαίος – Ειδικόρ Κογαπιαζμόρ Έπεςναρ (Κόθορ Πανεπιζηημίος, Ιηήπιο Διοίκηζηρ, 
81100 Λςηιλήνη), από ηην απμόδια ςπάλληλο κα Ζασαπώ Ιαβακλή, (ηηλ.: 22510-36716, email: 

zkavakli@aegean.gr, fax: 22510-36709). 

Ειδικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον διαγωνιζμό δίνονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ από 

ηον απμόδιο ςπάλληλο κ. Θωάννη Πανηελάκη (Δεςηέπα – Παπαζκεςή) και ώπερ 9:00 π.μ. με 14:00 
(ηηλ. : 22710-36830, email: jpan@aegean.gr).  

Η πποθεζμία για ηην παπαλαβή ηων ηεςσών ηος διαγωνιζμού είναι μέσπι ηην 15ε Μαξηίνπ 2011 και 

ώπα 15:00 κ.κ. 
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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 μέσπι ηιρ 18 Μαξηίνπ 

2011, ημέπα Παξαζθεπή και ώπα 15:00.  

 

 

Καζεγήηξηα 

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνύινπ 
Αληηπξύηαληο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Πξόεδξνο Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Έξεπλαο 
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