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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ,  
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΧΝ  

Α) ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ (ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ ΔΙΙΣΗΡΙΧΝ) ΚΑΙ  
Β) ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΧΝ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ «ΓΤΝΑΙΚΔΙΔ ΚΑΙ 

ΑΝΓΡΙΚΔ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΙ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΝΔΟΤ» 
 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο ζαο γλωζηνπνηεί όηη, ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ζπλεδξίνπ  «Γσναικείες και ανδρικές αναπαραζηάζεις ζηη λογοηετνία 
για παιδιά και νέοσς», ποσ θα πραγμαηοποιηθεί ζηη Ρόδο από 20 έως και 22 

Οκηωβρίοσ 2011, ζα δηεμάγεη πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγωληζκό αλάδεημεο αλαδόρνπ/ωλ κε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή αλά ππεξεζία 

(α) κεηαθηλήζεωλ θαη (β) δηακνλήο ηωλ  ζπλέδξωλ, ζηηο 19 Μαΐοσ 2011, ημέρα Πέμπηη 

και ώρα 13:00 μ.μ., (Απόθαζε Δηδηθνύ Δπηακεινύο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 51/11.04.2011, ζέκα 13vi), ζηα γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Παηδηθό Βηβιίν θαη Παηδαγωγηθό Τιηθό» ηνπ 
Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ, ζηε Ρόδν 

(Λεωθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, θηίξην «Κιεόβνπινο», ηζόγεην).  Ζ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε 
αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ δώδεθα ρηιηάδωλ επξώ (12.000,00€),  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη  ρξεκαηνδνηείηαη από ηα δίδαθηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Παηδηθό Βηβιίν θαη Παηδαγωγηθό Τιηθό» (θωδ 2050). 
 

To ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα θαηαρωξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (www.ru.aegean.gr) ζηηο 2 Μαΐοσ 2011. 

 

Αληίηππα ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, Κηήξην Γηνίθεζεο, ζηε Μπηηιήλε, θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηηο αξκόδηεο ππαιιήινπο θα Κνληνύ Αιεμάλδξα, ηει. : 
22510-36700, email: alkon@aegean.gr, θαη θα Καβαθιή Εαραξώ, ηει. : 22510-36716, email: 

zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709. Ζ δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

Γεληθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγωληζκό δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο από ηνπο αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Παηδηθό Βηβιίν θαη Παηδαγωγηθό Τιηθό» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηει. 

& fax: 22410-99115, email : Rhodes_PMS_Book@aegean.gr 

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

κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε ζηα 

γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Παηδηθό Βηβιίν θαη 
Παηδαγωγηθό Τιηθό» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ, ζηε Ρόδν (Λεωθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, Κηίξην «Κιεόβνπινο», 
ηζόγεην), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηνπο  αξκνδίνπο ππαιιήινπο  ηει. & fax: 

22410-99115, email : Rhodes_PMS_Book@aegean.gr, κέρξη θαη ηελ 18η Μαΐοσ 2011, 
ημέρα Σεηάρηη και ώρα 15:00.  

Καθηγήηρια 
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