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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι, 
στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου «Εκτίμηση μεταναστευτικού πρότυπου μεσαίων 
και μεγάλων πελαγικών ειδών στο Αιγαίο Πέλαγος με βάση την κατανομή της αλιευτικής 
προσπάθειας και περιβαλλοντικών παραμέτρων που το επηρεάζουν, με τη βοήθεια 
δορυφορικών εικόνων», που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006, Καινοτόμα Μέτρα,  
Μέτρο 4.6 (3ο έργο), στο οποίο η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 75% από Κοινοτική 
συμμετοχή ( Χ.Μ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνική συμμετοχή ( Π.Δ.Ε.), στις 20 
Απριλίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του (Κτίριο Διοίκησης - 
Λόφος Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη), θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας 200/5.3.2007, θέμα 16ν).  
 
Η δαπάνη για την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των επιστημονικών οργάνων, 
θα καλυφθεί από την κατηγορία « ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Υποέργου «Εκτίμηση 
μεταναστευτικού πρότυπου μεσαίων και μεγάλων πελαγικών ειδών στο Αιγαίο Πέλαγος με 
βάση την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας και περιβαλλοντικών παραμέτρων που το 
επηρεάζουν, με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων», προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι πέντε 
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (25.560,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. 
 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται από τα γραφεία του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, 
Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Κοντού 
Αλεξάνδρα, τηλ. 22510-36700, Fax: 22510-36709, e-mail: alkon@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, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, μέχρι και τις 19 
Απριλίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 
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