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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο του έργου 

«Υποστήριξη Λειτουργίας και Ανάπτυξης Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Πανεπιστημίου 
Αιγαίου», στις 29 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Ειδικού Λογαριασμού 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 68/20.01.2012, Θέμα 12.v.α.i) στα γραφεία του στην Αθήνα 

(Βουλγαροκτόνου 30), προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.ru.aegean.gr) στις 15/02/2012.  

Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, κατόπιν έγγραφης αίτησης των 

ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – 

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη 
Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Λουΐζου Αγγελική, (τηλ.: 

2251036738, email: alouiz@aegean.gr, fax : 2251036709). Η διακήρυξη αποστέλλεται και 
ηλεκτρονικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραλαβή της διακήρυξης θα πρέπει να γνωστοποιούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση email : alouiz@aegean.gr 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 της 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, ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την 

Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας  (Λόφος Πανεπιστημίου, 
Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 

αρμόδια υπάλληλο κα Λουΐζου Αγγελική, (τηλ.: 2251036738, email: alouiz@aegean.gr, fax : 

2251036709). 
 

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, στα γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού 

Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, ΤΚ 11472) μέχρι 
28 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 
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