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Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι, 
στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής 
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στις 24 Απριλίου 2007, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 π.µ. στα γραφεία του (Κτήριο ∆ιοίκησης - Λόφος Πανεπιστηµίου 
– Μυτιλήνη), θα διεξάγει  πρόχειρο  µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και 
µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας 200/5.03.2007, θέµα 16ii) για την προµήθεια  ηλεκτρονικού & λοιπού 
εξοπλισµού για την αναβάθµιση εκπαιδευτικών εργαστηρίων πληροφορικής.  
 
Η δαπάνη για την προµήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού για την αναβάθµιση 
εργαστηρίων πληροφορικής, θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης 66.04 
(Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού) του ΠΕ1 «Εισαγωγή και ανάπτυξη νέων βασικών 
µαθηµάτων Πληροφορικής για την Ενίσχυση του ΠΠΣ» του υποέργου 1, του Έργου του 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου», προϋπολογισµού 
δαπάνης έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (6.637,17€) πλέον 
Φ.Π.Α. 13%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  οκτακόσιων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα 
τριών λεπτών (862,83€) και θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του  
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
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 23 
Απριλίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00. 
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