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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΕΚΣΤΠΧΣΧΝ (ΣΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΧΝ, ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΧΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΧΝ) 

 

Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Ειδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ ζαρ γνωζηοποιεί όηι, ζηο πλαίζιο ηος 

ππογπάμμαηορ «Υποζηήπιξη Λειηοςπγίαρ και Ανάπηςξηρ Γπαμμαηείαρ Ειδικού Λογαπιαζμού Έπεςναρ 
Πανεπιζηημίος Αιγαίος», ζηιρ 21 Ιοσλίοσ 2011, ημέπα Πέμπηη και ώπα 10:00 π.μ., θα διεξάγει 

ππόσειπο μειοδοηικό διαγωνιζμό για ηην ππομήθεια αναλωζίμων εκηςπωηών (ηόνεπ, μελανιών, 

μελανοηαινιών και ζςναθών) με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη 
σαμηλόηεπη ηιμή ανά είδορ (Απόθαζη Ειδικού Επηαμελούρ οπγάνος ηηρ Επιηποπήρ Επεςνών ηος 

Πανεπιζηημίος Αιγαίος 53/31.05.2011, Θέμα 12.x) ζηα γπαθεία ηος Πανεπιζηήμιος Αιγαίος – Ειδικόρ 
Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ, ζηη Μςηιλήνη. Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηο ποζό 

ηων δέκα σιλιάδων εςπώ (10.000,00€), ζςμπεπιλαμβανομένος ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α. 

Το ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ θα καηασωπηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Επιηποπήρ Επεςνών ηος Πανεπιζηημίος 

Αιγαίος (http://www.ru.aegean.gr), ζηιρ 6 Ιοσλίοσ 2011. 

Ανηίηςπα ηος ηεύσοςρ ηηρ διακήπςξηρ αςηήρ δίνονηαι από ηην Γπαμμαηεία ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος 
– Ειδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ (Λόθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο Διοίκηζηρ, 81100 Μςηιλήνη), καηά ηιρ 

επγάζιμερ μέπερ και ώπερ από ηην απμόδια ςπάλληλο κα Κονηού Αλεξάνδπα, (ηηλ.: 22510-36700, 
email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709). Η διακήπςξη αποζηέλλεηαι και ηλεκηπονικά. 

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

Πανεπιζηημίος Αιγαίος – Ειδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ (Λόθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο Διοίκηζηρ, 
81100 Μςηιλήνη), καηά ηιρ επγάζιμερ μέπερ και ώπερ από ηιρ απμόδιερ ςπαλλήλοςρ κα Κονηού 

Αλεξάνδπα, (ηηλ.: 22510-36700, email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709) και κα Καβακλή 
Ζασαπώ, (ηηλ.: 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709). 

Ειδικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον διαγωνιζμό δίνονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και 
ώπερ από ηον απμόδιο ςπάλληλο κ. Ηλία Πάζηο (ηηλ. : 22510-36742, email: ilias@aegean.gr, fax : 

22510-36709).  

Η πποθεζμία για ηην παπαλαβή ηων ηεςσών ηος διαγωνιζμού είναι μέσπι 14 Ιοσλίοσ 2011 και ώπα 
15:00. 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, ζηο Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Ειδικό Λογαπιαζμό 

Έπεςναρ, μέσπι ηιρ 20 Ιοσλίοσ 2011, ημέπα Σεηάρηη και ώπα 15:00. 
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