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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΣΩ SMS (SMSserver)  

 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 

«Αυτοματοποιημένο Σύστημα Μεταφοράς χωρικών δεδομένων μέσω SMS» (Συντομογραφικά: SMS-

Server), της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», η οποία 
συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσεται στα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα: α)  «04 Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας «02 ΤΠΕ και 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», και  β)  «11 Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», Άξονας Προτεραιότητας «06 

Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» του ΕΣΠΑ, είχε προκηρύξει 

(Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 61/30.09.2011, θέμα 12iii) πρόχειρο 
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου του Υποέργου 3 «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Μεταφοράς χωρικών 

δεδομένων μέσω SMS» στις 9 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, ο οποίος κηρύχθηκε άγονος,  σύμφωνα με την Απόφαση 65/21.12.2011, θέμα 11i του 
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προκήρυσσει  επαναληπτικό  πρόχειρο  
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου του Υποέργου 3 «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Μεταφοράς χωρικών 

δεδομένων μέσω SMS» με τροποποίηση των όρων,  στις 13 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00 π.μ., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 

65/21.12.2011, θέμα 11i).  
 

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 3 ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα 
εννέα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (18.699,19€), μη συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. 

ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (4.300,81€) και 
βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο 

ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00€). Το σύνολο των δαπανών του υποέργου θα βαρύνει 

τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό 
Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2011ΣΕ34580030.  

 
O διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
υλοποιείται απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως δικαιούχος της πράξης με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 304266. 

ΑΔΑ: ΒΟΖΘ469Β7Λ-Β2Ω



 

 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και θα αποσταλεί προς ανάρτηση 
στον δικτυακό τόπο της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή 

Σύγκλιση». 
 

Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (Ε.Β.Ε.Α., Επιμελητήριο Χίου, 

Σάμου, Λέσβου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων), στις 10 Φεβρουαρίου 2012.  

 

Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης δίνονται από το Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης/ 

Παρακολούθησης Συμβάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος 

Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, γραφείο ΙΣ.2.9, στη Μυτιλήνη), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
από τις αρμόδιες υπαλλήλους: 

 κα Καβακλή Ζαχαρώ, (τηλ.: 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr. , fax: 22510-36709), και  

 κα Κωτσάλου Ελένη, (τηλ.: 22510-36736, email: elen@aegean.gr. , fax: 22510-36709).  

Οι παραλήπτες της έντυπης διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους 
(όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας  να έχει στη διάθεση 
της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Η διακήρυξη αποστέλλεται και ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήσεως στο email: elepromitheies@aegean.gr.   

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραλαβή της διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να 
γνωστοποιούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας  τα στοιχεία τους (όπως 
επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

προκειμένου  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας  να την αποστέλλει αλλά και να 

έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε 
να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη 

συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο ενδιαφερόμενος. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Γραφείο Διενέργειας 

Διαγωνισμών & Ανάθεσης / Παρακολούθησης Συμβάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, γραφείο ΙΣ.2.9, στη Μυτιλήνη), κατά 

τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Kωτσάλου Ελένη, (τηλ.: 22510-36736, 
email: elen@aegean.gr , fax: 22510-36709). 

Τεχνικές και ειδικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού δίνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γεωργακαράκο Στράτη (τηλ. 22510-36822, fax: 22510-

36809, email: stratisg@aegean.gr).  

 
Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι και την 22η Φεβρουαρίου 

2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. 
 

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, έως και την 12η Μαρτίου 2012, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, 
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.18 στη Μυτιλήνη. 

 

Καθηγήτρια 
Αγγελική Δημητρακοπούλου 

Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 
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