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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΧΝ 

ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 

 

Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Διδικψρ Ιογαπιαζμψρ Έπεςναρ ζαρ γνυζηοποιεί ψηι, ζηο πλαίζιο ηηρ 
ςλοποίηζηρ ηος Έπγος “Tracking Oil-Spills and Coastal Awareness network (TOSCA) – Νο. 

2G-MED09-425”, ηος ππογπάμμαηορ MED, άξοναρ 2 «Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ και πποϊθηζη 

βιϊζιμηρ πεπιθεπειακήρ ανάπηςξηρ» και ζηψσορ 2.3 «ππψλητη θαλαζζίυν κινδωνυν και ενίζσςζη 
αζθάλειαρ ζηη θάλαζζα», ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Ταμείο Πεπιθεπειακήρ 

Ανάπηςξηρ και απψ Δθνικοωρ πψποςρ, ζηιρ 10 Ιανοσαρίοσ 2012, ημέπα Σρίηη και ϊπα 10:00 π.μ., 
θα διεξάγει ππψσειπο διαγυνιζμψ ππομήθειαρ επεςνηηικϊν αναλυζίμυν με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ 

και με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά (Απψθαζη 

Διδικοω Δπηαμελοωρ οπγάνος ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνϊν 63/04.11.2011, Θέμα 11.x) ζηην Αίθοςζα Β.05 
«Δπγαζηήπιο Ζ/Υ Π.Κ.Σ. Γιασείπιζη Παπακηίυν Πεπιοσϊν», ψποθορ Β, ηος Τμήμαηορ Δπιζηημϊν ηηρ 

Θάλαζζαρ (Ιψθορ Πανεπιζηημίος) ζηη Κςηιλήνη. 

O ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ δαπάνηρ ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν είκοζι εννέα σιλιάδυν εςπϊ 

(29.000,00€), ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 16% και θα καλςθθεί απψ ηο CP 3.2 - Identification, 
provision and technical improvement of required major consumables and durable equipments και ηην 

καηηγοπία δαπάνηρ consumable goods ηος ανυηέπος Έπγος. 

Πποζθοπέρ γίνονηαι δεκηέρ μψνο για ηο ζωνολο ηυν ειδϊν. 

Πεπίλητη ηηρ διακήπςξηρ θα αναπηηθεί ζηη ΓΗΑΥΓΔΗΑ ζηιρ 8 Γεκεμβπίος 2011.  

Το ηεωσορ ηηρ διακήπςξηρ θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνϊν ηος Πανεπιζηημίος 
Αιγαίος (http://www.ru.aegean.gr), ζηιρ 8 Γεκεμβπίος 2011.  

Το ηεωσορ ηηρ διακήπςξηρ θα ζηαλεί για ενημέπυζη ζηα Δπιμεληηήπια (Δ.Β.Δ.Α., Δπιμεληηήπιο 

Ιέζβος), ζηιρ 8 Γεκεμβπίος 2011. 

Ανηίηςπα ηος ηεωσοςρ ηηρ διακήπςξηρ αςηήρ δίνονηαι αηελϊρ απψ ηη Γπαμμαηεία ηος Διδικοω 

Ιογαπιαζμοω Έπεςναρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος (Ιψθορ Πανεπιζηημίος, Θηήπιο Γιοίκηζηρ, 81100 
Κςηιλήνη), καηά ηιρ επγάζιμερ μέπερ και ϊπερ απψ ηιρ απμψδιερ ςπαλλήλοςρ κα Θαβακλή Εασαπϊ, 

(ηηλ.: 22510-36716), κα Θυηζάλος Δλένη ηηλ.: (22510-36736), email: elepromitheies@aegean.gr, 
fax: 22510-36069 και κα Αλεξάνδπα Θονηοω, (ηηλ.: 22510-36700, email: alkon@aegean.gr). Ζ 

διακήπςξη αποζηέλλεηαι και ηλεκηπονικά. 

Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο ηεωσορ ηηρ διακήπςξηρ δίνονηαι απψ ηη Γπαμμαηεία ηος Διδικοω 
Ιογαπιαζμοω Έπεςναρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος (Ιψθορ Πανεπιζηημίος, Θηήπιο Γιοίκηζηρ, 81100 

Κςηιλήνη), καηά ηιρ επγάζιμερ μέπερ και ϊπερ απψ ηιρ απμψδιερ ςπαλλήλοςρ κα Θαβακλή Εασαπϊ, 
(ηηλ.: 22510-36716), κα Θυηζάλος Δλένη (ηηλ.: 22510-36736), email: elepromitheies@aegean.gr, 

fax: 22510-36069 και κα Αλεξάνδπα Θονηοω, (ηηλ.: 22510-36700, email: alkon@aegean.gr). 

Διδικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο διαγυνιζμψ δίνονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ απψ ηην 
κα Γήμος Γέζποινα (Γεςηέπα – Παπαζκεςή) και ϊπερ 9:00 π.μ. με 14:00 (ηηλ.: 22510-36862, email: 

secr-marine@aegean.gr).  

Όζοι επιθςμοων να λάβοςν μέπορ ζηο διαγυνιζμψ ππέπει να καηαθέζοςν έγγπαθη ζθπαγιζμένη 

πποζθοπά. Οι πποζθοπέρ ψζυν επιθςμοων να μεηέσοςν ζηο διαγυνιζμψ, μποπεί να αποζηέλλονηαι με 
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οποιοδήποηε ηπψπο και παπαλαμβάνονηαι με απψδειξη έυρ ηην 9η Ιανοσαρίοσ 2012, ημέπα 

Δεσηέρα και ϊπα 15:00 ζηα γπαθεία ηηρ Γπαμμαηείαρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος – Διδικψρ 

Ιογαπιαζμψρ Έπεςναρ (Ιψθορ Πανεπιζηημίος, Θηήπιο Γιοίκηζηρ, ιζψγειο, γπαθείο 2.18) ζηη Κςηιλήνη. 
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