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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ ζαρ γνυζηοποιεί ψηι, ζηο πλαίζιο ηηρ 

ςλοποίηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ «Καινοηψμα και Έξςπνα Δκμαγεία απψ Σωνθεηα Υλικά για Αςξημένη 
Αποδοηικψηηηα ζηη Βιομησανία Παπαγυγήρ Πλαζηικϊν και Σςνθέηυν Υλικϊν / COEUS-TITAN», ηο 

οποίο σπημαηοδοηείηαι απψ ηην Δςπυπαφκή Ένυζη καηά 75% και απψ Δθνική Σςμμεηοσή καηά 25% 
(απ. Σςμβολαίος FP7-NMP-2009-SME-3-246256), ζηιρ 22 Ιοσλίοσ 2011, ημέπα Παραζκεσή και ϊπα 

11:00 π.μ., θα διεξάγει ππψσειπο διαγυνιζμψ ππομήθειαρ εξοπλιζμοω με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και 
με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά (Απψθαζη Διδικοω 

Δπηαμελοωρ οπγάνος ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνϊν 53/31.05.2011, Θέμα 12.v) ζηην Αίθοςζα Σςνεδπιάζευν 

ηος Τμήμαηορ Μησανικϊν Οικονομίαρ και Γιοίκηζηρ (Κοςνηοςπιϊηος 41, 2ορ ψποθορ) ζηη Φίο, 
πποχπολογιζμοω δαπάνηρ ηυν είκοζι έξι σιλιάδυν εςπϊ (26.000,00€), μη ζςμπεπιλαμβανομένος 

Φ.Π.Α.  

Σηην ηιμή ζςμπεπιλαμβάνονηαι ηα μεηαθοπικά ηος εξοπλιζμοω, η εγκαηάζηαζη απψ εξειδικεςμένο 

ηεσνικψ, ηα έξοδα μεηακίνηζηρ και διαμονήρ ηος ηεσνικοω, ψλα ηα απαιηοωμενα μικποεξαπηήμαηα και 

ςλικά για ηην εγκαηάζηαζη ηος εξοπλιζμοω καθϊρ και η εκπαίδεςζη ηος πποζυπικοω ηος 
Πανεπιζηημίος Αιγαίος, πος θα γνυζηοποιηθεί ζηον ππομηθεςηή καηά ηην διάπκεια ηηρ ππομήθειαρ. 

Το ηεωσορ ηηρ διακήπςξηρ θα καηασυπηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνϊν ηος Πανεπιζηημίος 
Αιγαίος (http://www.ru.aegean.gr), ζηιρ 6 Ιοσλίοσ 2011.  

Ανηίηςπα ηος ηεωσοςρ ηηρ διακήπςξηρ αςηήρ δίνονηαι απψ ηην Γπαμμαηεία ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος 
– Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ (Λψθορ Πανεπιζηημίος, Κηήπιο Γιοίκηζηρ, 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 Εασαπϊ, (ηηλ.: 22510-36716, email: 
zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709). Ζ διακήπςξη αποζηέλλεηαι και ηλεκηπονικά. 

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

81100 Μςηιλήνη), καηά ηιρ επγάζιμερ μέπερ και ϊπερ απψ ηην απμψδια ςπάλληλο κα Καβακλή Εασαπϊ, 

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

Διδικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον διαγυνιζμψ δίνονηαι απψ ηον ςπεωθςνο ηος 

Δπγαζηηπίος Δθαπμοζμένυν Φςζικϊν Δπιζηημϊν Γπ Γεϊπγιο Μαΐζηπο (Γεςηέπα – Τεηάπηη) και ϊπερ 
9:00 π.μ. με 14:00 ζηα ηηλ. : 22710-24711 και 6972605908, e-mail g.maistros@aegean.gr. 

Ζ πποθεζμία για ηην παπαλαβή ηυν ηεςσϊν ηος διαγυνιζμοω είναι μέσπι 15 Ιοσλίοσ 2011 και ϊπα 
15:00.  

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 Τμήμα Μησανικϊν Οικονομίαρ και 

Γιοίκηζηρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος ζηη Φίο, μέσπι ηιρ 21 Ιοσλίοσ 2011, ημέπα Πέμπηη και ϊπα 
15:00. 
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