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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Ειδικψρ Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ πποκήπςξε ζηο πλαίζιο ηηρ 
ςλοποίηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ «Γευγπαθία και Εθαπμοζμένη Γευπληποθοπική» 

ακαδημαφκοω έηοςρ 2010-11 ηος Τμήμαηορ Γευγπαθίαρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος, ηο οποίο 

σπημαηοδοηείηαι απψ ηα δίδακηπα ηυν μεηαπηςσιακϊν θοιηηηϊν, ζωμθυνα με ζσεηική 
απψθαζη ηος Απψθαζη Ειδικοω Επηαμελοωρ οπγάνος ηηρ Επιηποπήρ Επεςνϊν 

(45/12.01.2011, Θέμα 13.ii) ππψσειπο διαγυνιζμψ (απιθμ. ππυη. ΕΛΕ_2011_0842/28.02.2011) 
ππομήθειαρ ηλεκηπονικοω εξοπλιζμοω και λογιζμικοω με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με 

κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά 
πποχπολογιζμοω δαπάνηρ οκηϊ σιλιάδυν εννιακοζίυν εςπϊ (8.900,00€), 

ζςμπεπιλαμβανομένος 16% Φ.Π.Α. 

 
Ο ππψσειπορ διαγυνιζμψρ διεξήσθη κανονικά ζηιρ 14 Μαπηίος 2011, ημέπα Δεςηέπα και ϊπα 

11:00 π.μ. ζηην Αίθοςζα Σςνελεωζευν ηος Τμήμαηορ Γευγπαθίαρ (Λψθορ Πανεπιζηημίος) 
ζηη Μςηιλήνη και μέπορ ηυν ειδϊν ηηρ απιθμ. ππυη. ΕΛΕ_2011_0842/28.02.2011 διακήπςξηρ 

καηακςπϊθηκε ζε ςποτήθιοςρ. Καηψπιν ηυν ανυηέπυ, ηο Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Ειδικψρ 

Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ πποβαίνει ζωμθυνα με απψθαζη ηος Απψθαζη Ειδικοω Επηαμελοωρ 
οπγάνος ηηρ Επιηποπήρ Επεςνϊν (Σςνεδπίαζη 51/11.04.2011, Θέμα 13.v) ζηην 

επαναπποκήπςξη ηος ππψσειπος διαγυνιζμοω για ηα είδη πος δεν καηακςπϊθηκαν, με 
ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ 

οικονομική άποτη πποζθοπά. Ο διαγυνιζμψρ θα διεξασθεί ζηιρ 7 Ιοσλίοσ 2011, ημέπα 
Πέμπηη και ϊπα 11:00 π.μ. ζηην Αίθοςζα Σςνελεωζευν ηος Τμήμαηορ Γευγπαθίαρ (Λψθορ 

Πανεπιζηημίος) ζηη Μςηιλήνη, πποχπολογιζμοω δαπάνηρ ηπιϊν σιλιάδυν εξακοζίυν εςπϊ 

(3.600,00€), ζςμπεπιλαμβανομένος 16% Φ.Π.Α. 
 

Το ηεωσορ ηηρ διακήπςξηρ θα καηασυπηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Επιηποπήρ Επεςνϊν ηος 
Πανεπιζηημίος Αιγαίος (http://www.ru.aegean.gr), ζηιρ 22 Ιοσνίοσ 2011.  

 

Ανηίηςπα ηος ηεωσοςρ ηηρ διακήπςξηρ δίνονηαι απψ ηην Γπαμμαηεία ηος Πανεπιζηημίος 
Αιγαίος – Ειδικψρ Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ (Λψθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο Διοίκηζηρ, 81100 

Μςηιλήνη), καηά ηιρ επγάζιμερ μέπερ και ϊπερ απψ ηιρ απμψδιερ ςπαλλήλοςρ κα Κονηοω 
Αλεξάνδπα, (ηηλ.: 22510-36700, email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709) και κα 

Καβακλή Ζασαπϊ, (ηηλ.: 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709). Η 

διακήπςξη αποζηέλλεηαι και ηλεκηπονικά. 
 

Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο ηεωσορ ηηρ διακήπςξηρ δίνονηαι απψ ηην Γπαμμαηεία ηος 
Πανεπιζηημίος Αιγαίος – Ειδικψρ Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ (Λψθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο 

Διοίκηζηρ, 81100 Μςηιλήνη), καηά ηιρ επγάζιμερ μέπερ και ϊπερ απψ ηην απμψδια ςπάλληλο 
κα Καβακλή Ζασαπϊ, (ηηλ.: 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709). 

Ειδικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον διαγυνιζμψ δίνονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ 

ημέπερ απψ ηην κα Πιηηοω Μαίπη (Δεςηέπα – Παπαζκεςή) και ϊπερ 9:00 π.μ. με 14:00 (ηηλ. : 
22510-36470, email: mpit@aegean.gr 

 

ΑΔΑ: 4Α3Θ469Β7Λ-ΩΨ



Όζοι επιθςμοων να λάβοςν μέπορ ζηο διαγυνιζμψ ππέπει να καηαθέζοςν έγγπαθη 

ζθπαγιζμένη πποζθοπά. Οι πποζθοπέρ ψζυν επιθςμοων να μεηέσοςν ζηον διαγυνιζμψ, 
μποπεί να αποζηέλλονηαι με οποιοδήποηε ηπψπο και παπαλαμβάνονηαι με απψδειξη, ζηο 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Ειδικψρ Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ, μέσπι ηην 6η Ιοσλίοσ 2011, ημέπα 
Σεηάρηη και ϊπα 15:00. 
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