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Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ ζαρ γνυζηοποιεί όηι ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ 

ηος Τποέπγος 2 «Ππομήθεια Εξοπλιζμού», ηηρ Ππάξηρ «Απλοποίηζη Διοικηηικών 
Διαδικαζιών Ειδικού Λογαπιαζμού Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Αιγαίος» ηος Επισειπηζιακού 

Ππογπάμμαηορ «Διοικηηική Μεηαππύθμιζη 2007-2013» (MIS 352789, ΣΑΔ 2011ΣΔ14580005), 
πος ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη (Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο - ΕΚΣ) 

και από Εθνικούρ Πόποςρ, θα διεξάγει ηην 19η  Δεκεμβπίος 2011, ημέπα Δεςηέπα και ώπα 
10:00 π.μ. ππόσειπο διαγυνιζμό για ηην ππομήθεια εξοπλιζμού με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με 

κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά (Απόθαζη Διδικού 

Δπηαμελούρ οπγάνος ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνών 63/04.11.2011, θέμα 11xii) ζηα γπαθεία ηος (Κηήπιο 
Γιοίκηζηρ, Λόθορ Πανεπιζηημίος) ζηη Μςηιλήνη, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ δέκα εννιά σιλιάδυν 

εννιακοζίυν ενενήνηα εννιά εςπώ και ενενήνηα οκηώ λεπηών (19.999,98€), ζςμπεπιλαμβανομένος 16% 
Φ.Π.Α. και παπάδοζηρ. 

 

Πποζθοπέρ για ημήμα μόνο ηυν ςπό ππομήθεια ειδών γίνονηαι δεκηέρ. 
 

Πεπίλητη ηηρ διακήπςξηρ θα ζηαλεί για δημοζίεςζη ζε μία (1) ηοπική  εθημεπίδα ηην 1/12/2011.  
Το ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ θα ζηαλεί για ενημέπυζη ζηα Δπιμεληηήπια (ΔΒΔΑ, Λέζβος) ηην 1/12/2011.  

Το ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνών ηος Πανεπιζηημίος 

Αιγαίος (http://www.ru.aegean.gr), ηην 1/12/2011. 
Ζ διακήπςξη και η πεπίλητη αςηήρ θα αποζηαλεί ππορ ανάπηηζη ηην 1/12/2011 ζηον δικηςακό ηόπο 

ηηρ  Διδικήρ Υπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη 2007-
2013». 

 
Ανηίηςπα ηος ηεύσοςρ ηηρ διακήπςξηρ αςηήρ δίνονηαι αηελώρ, καηόπιν έγγπαθηρ αίηηζηρ ηυν 
ενδιαθεπομένυν να ζςμμεηάζσοςν ζηο διαγυνιζμό, από ηην Γπαμμαηεία  ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος – 

Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ (Λόθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο Γιοίκηζηρ, Μςηιλήνη), καηά ηιρ επγάζιμερ 

μέπερ και ώπερ, από ηιρ απμόδιερ ςπαλλήλοςρ Καβακλή Εασαπώ, (ηηλ.: 2251036716, email: 

zkavakli@aegean.gr, fax : 2251036709) και κα Κυηζάλος Δλένη (ηηλ. : 2251036927, email : 
elen@aegean.gr. ). Ζ διακήπςξη αποζηέλλεηαι και ηλεκηπονικά. 

Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ 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 Εασαπώ Καβακλή, ηηλ. 

2251036716 και κα Δλένη Κυηζάλος, ηηλ. 2251036927, email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-
36709.  
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Διδικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα είδη ηος διαγυνιζμού δίνονηαι από Γεςηέπα υρ 

Παπαζκεςή, καηά ηιρ επγάζιμερ ώπερ από ηον απμόδιο ςπάλληλο  κ. Ζλία Πάζηο, ηηλ. : 2251036742, 
email: ilias@aegean.gr, fax : 2251036709.  

 

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 έυρ ηην 16η Δεκεμβπίος  2011, ημέπα 
Παπαζκεςή και ώπα 15:00 ζηα γπαθεία ηηρ Γπαμμαηείαρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος – Διδικόρ 

Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ (Λόθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο Γιοίκηζηρ, ιζόγειο, γπαθείο 2.18) ζηη Μςηιλήνη. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Καθηγήηπια 
Αγγελική Δημηηπακοπούλος 

Ανηιππύηανιρ Έπεςναρ και ηπαηηγικού σεδιαζμού 

Πανεπιζηημίος Αιγαίος 
Ππόεδπορ Ειδικού Λογαπιαζμού Έπεςναρ 
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