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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του Προγράμματος «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», ακαδημαϊκού έτους 
2010-11 του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα 
δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, στις 1 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., 
θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 54/21.06.2011, Θέμα 14.i) 
στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Γεωγραφίας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Γεωγραφίας) 
στη Μυτιλήνη, προϋπολογισμού δαπάνης δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (2.320,00€), 
συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), στις 14 Οκτωβρίου 2011. 

Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη), κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους κα Καβακλή Ζαχαρώ, (τηλ.: 22510-36716 & 
22510-36075, και κα Κωτσάλου Ελένη (τηλ.: 22510-36927 & 22510-36765), email: 
elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36069. Η διακήρυξη αποστέλλεται και ηλεκτρονικά. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 
81100 Μυτιλήνη), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους κα Καβακλή 
Ζαχαρώ, (τηλ.: 22510-36716 & 22510-36075), και κα Κωτσάλου Ελένη (τηλ.: 22510-36927 & 22510-
36765), email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36069. 

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 
την κα Πιττού Μαίρη (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 9:00 π.μ. με 14:00 (τηλ. : 22510-36470, email: 
mpit@aegean.gr.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας 
στη Μυτιλήνη, υπόψη κας Πιττού Μαίρης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15:00  
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