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ΑΝΤΙΙΠΡΥΤΑΝΙΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΣΤA 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ 
ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ (2003-2006)- ΕΤΠΑ   
 
 
(συντάχθηκε σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙV ∆' του άρθρου 19 του 
Π.∆. 370/95, την µε  αρ. 14/13.02.2007 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου και το  

µε αρ. Πρ. 6357/31.10.2006 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης) 
 
 
 
1. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Τ.Κ. 

81100,  Μυτιλήνη , τηλ. 2251 0 36145-142, φαξ 2251 0 36127, e-mail: 
p.kara@aegean.gr, ekenteri@aegean.gr .  

 
2α. ∆ιαδικασία που επιλέχθηκε για την σύναψη της σύµβασης: 

∆ιαπραγµάτευση του άρθρου 22 του Π.∆. 394/96. 

2β. Λόγοι προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµατεύσεις: Προκειµένου να 
ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο του έργου του τίτλου, και να επιτευχθεί ο στόχος 
του Προγράµµατος, το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «∆ιαχείριση 
Παράκτιων Περιοχών» πρέπει να εξοπλισθεί µε τα είδη: 
i. Φούρνος Ξήρανσης (2 τεµάχια) µε κωδικό αριθµό διακήρυξης: 6.7 
(προϋπολογισµού 3.600,00 €), και 
ii. Αντλία κενού µεµβράνης (3 τεµάχια), µε κωδικό αριθµό διακήρυξης: 6.8 
(προϋπολογισµού 1.500,00 €). 
Το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Ιδρύµατος, έχει ήδη προβεί στις ακόλουθες 
διαδικασίες:  
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α)  διενέργεια ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού 227.615,00 €, µε ηµεροµηνία 5 Οκτωβρίου 2005 (για 
την προµήθεια του συνόλου του επιστηµονικού εξοπλισµού που αφορούσε σε 4 Νέα 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών), κατά τον οποίο κατετέθησαν 3 προσφορές για τα 
προαναφερόµενα είδη, οι οποίες απορρίφθηκαν στο στάδιο της εξέτασης των 
δικαιολογητικών των προσφεροµένων,   
β) διενέργεια ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού 198.615,00 €, µε ηµεροµηνία 3 Απριλίου 2006 (για 
την προµήθεια του υπόλοιπου των ειδών, η προµήθεια των οποίων δεν κατακυρώθηκε σε 
κανέναν ανάδοχο κατά την προηγούµενη διαδικασία), κατά τον οποίο κατετέθησαν 2 
προσφορές για τα προαναφερόµενα είδη, οι οποίες απορρίφθηκαν στο στάδιο της 
οικονοµικής αξιολόγησης, και  
γ) διενέργεια ∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού 48.323,00 €,  µε ηµεροµηνία 20 Νοεµβρίου 2006 (για 
την προµήθεια του υπόλοιπου των ειδών, η προµήθεια των οποίων δεν κατακυρώθηκε σε 
κανέναν ανάδοχο κατά τις προηγούµενες διαδικασίες), κατά τον οποίο κατετέθησαν 1 
προσφορά για το είδος 6.7 και 2 προσφορές για το είδος 6.8, οι οποίες απορρίφθηκαν στο 
στάδιο της οικονοµικής αξιολόγησης.  
Κατά συνέπεια συντρέχουν οι λόγοι του εδαφίου Ι, της παρ. 13, του άρθρου 2 του Ν.2286/95, 
για εφαρµογή της διαδικασίας µε εξαιρετική διαπραγµάτευση, προκειµένου το Ίδρυµα να 
προµηθευτεί τα εναποµείναντα είδη, που προαναφέρονται.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την προµήθεια των δύο (2) προαναφεροµένων 

ειδών, ανέρχεται σε € 5.100,00 (όλα τα παραπάνω ποσά περιλαµβάνουν 
ΦΠΑ). 

2γ. Είδος σύµβασης: Σύµβαση βάσει των µε αρ. 5370/05.10.2005, 
596/02.02.2006, 6684/20.11.2006 διακηρύξεων  και βάσει συµφερότερης 
προσφοράς. 

 
3α. Τόπος παράδοσης:  ΝΠΜΣ «∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών»  Τµήµατος 

Επιστήµη της Θάλασσας στην Μυτιλήνη.  

3β. Περιγραφή προϊόντων:  Προµήθεια των προαναφερόµενων ειδών (παρ.2β. 
της παρούσης) µε Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές παρατίθενται στις µε 
αρ. 5370/05.10.2005, 596/02.02.2006 και 6684/20.11.2006 διακηρύξεις, (βλ. 
Άρθρο 4: Πίνακες Συµµόρφωσης, Μέρους Β’). 

3γ. ∆υνατότητα υποβολής προσφορών για µέρος των ειδών: Γίνονται δεκτές 
προσφορές και για µέρος των ανωτέρω ειδών, όπως αυτά αναλυτικά 
περιγράφονται στο Άρθρο 4: Πίνακες Συµµόρφωσης, Μέρους Β’: Τεχνικές 
Προδιαγραφές, των διακηρύξεων µε αρ. 5370/05, 596/06 και 6684/06 και 
σύµφωνα µε τους επιµέρους προϋπολογισµούς του ιδίου Παραρτήµατος. 

3δ. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπονται.   

 
4. Προθεσµία παράδοσης των ειδών: Όπως περιγράφεται στις διακηρύξεις µε 

αρ. 5370/05, 596/06 και 6684/06 (βλ. Άρθρο 14: Παράδοση και Παραλαβή 
Ειδών, Μέρους Α’). 

 
5. Προθεσµία παραλαβής της διακήρυξης: Αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία 

και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στους ενδιαφερόµενους. 
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6α.     Προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής – προσφορών:  Μέχρι την 20η  

Απριλίου, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., δηλαδή κατά την ηµέρα και 
µία ώρα προ της χρονικής στιγµής διενέργειας του διαγωνισµού. 

6β. ∆ιεύθυνση που θα αποσταλούν ή θα υποβληθούν οι αιτήσεις συµµετοχής – 
προσφορές:   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λόφος Πανεπιστηµίου 
Κτίριο ∆ιοίκησης 
81 100 Μυτιλήνη 

   (βλ. παρ. 2 άρθρο 5 Μέρους Α’, των µε αρ. 5370/05, 596/06 και 6684/06  
διακηρύξεων). 

6γ. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις:  
Ελληνική. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής µπορούν να 
υποβληθούν και στην Αγγλική µε µετάφραση στην Ελληνική. 

 
7. ∆ιάρκεια ισχύος προσφορών:  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 

προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την 
προσφορά τους οι συµµετέχοντες. (βλ. άρθρο  6,  Μέρος Α΄ των διακηρύξεων 
µε αρ. 5370/05, 596/06 και 6684/06). 

 
8. Απαιτούµενες εγγυήσεις:  Εγγυητική επιστολή για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. (για 
τους υποψήφιους που συµµετέχουν για το σύνολο των ειδών ή για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί των επιµέρους προϋπολογισθεισών δαπανών 
(για τους υποψηφίους που συµµετέχουν για µέρος των προς προµήθεια ειδών) 
και η οποία θα έχει εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυµα ή άλλο Νοµικό Πρόσωπο 
που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την 
υπογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή 10% της 
συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία του 
άρθρου 25 του Π.∆. 394/96.  

 
9.  ∆ιάρκεια ισχύος εγγυητικής επιστολής συµµετοχής:  Εξήντα (60) 

τουλάχιστον ηµερών µετά τον χρόνο λήξης της οικονοµικής προσφοράς. (βλ. 
παρ.3  του άρθρου  12 του Μέρους Α΄ των διακηρήξεων 5370/05, 596/06 και 
6684/06). 

 
10.  Τρόπος πληρωµής: Όπως οι διακηρύξεις 5370/05, 596/06 και 6684/06 των 

διαγωνισµών που προηγήθηκαν  (βλ. άρθρο 13  Μέρους Α'). 
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11. Πληροφορίες – διατυπώσεις και δικαιολογητικά για την ιδιαίτερη    
κατάσταση του υποψηφίου προµηθευτή και την οικονοµική και τεχνική 
του ικανότητα: Ότι απαιτεί το άρθρο 6 του Π.∆. 394/96 και οι διακηρύξεις 
των διαγωνισµών που προηγήθηκαν.  Όσοι δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά του 
άρθρου 6 του Π.∆. 394/96 ή όσοι υπέβαλαν δικαιολογητικά του ίδιου άρθρου, 
αλλά αυτά έχουν λήξει εν τω µεταξύ, πρέπει να υποβάλουν νέα µαζί µε τη 
νέα οικονοµική προσφορά και τη νέα εγγυητική επιστολή. Επίσης, όσοι 
υπέβαλαν κατά τις προαναφερόµενες διαδικασίες τεχνική προσφορά µη 
αποδεκτή, γίνονται δεκτοί εφόσον υποβάλουν νέα τεχνική προσφορά, 
σύµφωνα µε τις διακηρύξεις 5370/05, 596/06 και 6684/06 και τις τεχνικές 
προδιαγραφές αυτών.  

 

12.  Αριθµός των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν αίτηση –  
προσφορά: Έξι (6) τουλάχιστον, στους οποίους υποχρεωτικά 
συµπεριλαµβάνονται όλοι όσοι συµµετείχαν στους προηγούµενους  
διαγωνισµούς , (5370/05, 596/06, 6684/06 ). 

 
13.  Λοιπές πληροφορίες – όροι: Για την προσφερόµενη τιµή, την προέλευση των 

προσφερόµενων ειδών, την αποσφράγιση – αξιολόγηση των προσφορών, την 
κατακύρωση του διαγωνισµού, καθώς και για την παραλαβή, ισχύουν οι όροι 
των διαγωνισµών που προηγήθηκαν και οι σχετικές προδιαγραφές (5370/05, 
596/06, 6684/06), όπως επίσης και οι διατάξεις του Π.∆. 394/96. Ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών συµµετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
θα γίνει στις 20.04.2007, ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 11:00 π.µ., ενώπιον της 
ίδιας Επιτροπής που πραγµατοποίησε τον προηγηθέντες διαγωνισµούς και 
παρουσία των εκπροσώπων των υποψηφίων που θα έχουν υποβάλει 
προσφορές και επιθυµούν να παρευρεθούν. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, οι συµµετέχοντες ειδοποιούνται 
αρµοδίως να προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα για να τους 
ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται  (και τους λόγους 
απόρριψης της προσφοράς), καθώς και το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών. Το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε 
αυτούς µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µαζί µε την παραπάνω 
ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή µπορεί να γίνει και την ηµέρα του 
διαγωνισµού, εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής 
και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Οι τυχόν υποβαλλόµενες 
ενστάσεις που προβλέπει το άρθρο 15 του Π.∆. 394/96 υποβάλλονται µέχρι τη 
λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας (15:00 µ.µ.) των ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την 
παραπάνω ανακοίνωση. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά τη λήξη 
της παραπάνω προθεσµίας ή µετά την εκδίκαση των τυχόν υποβληθεισών 
ενστάσεων, σε ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί µε τον προαναφερόµενο 
τρόπο, σε αυτούς που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές.  

 
14. Ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης: 26.03.2007 
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15. Ηµεροµηνία προηγούµενων δηµοσιεύσεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 06.10.2005 και 16.02.2006. 

 

16. Ηµεροµηνία παραλαβής της πρόσκλησης από την Υπηρεσία Επίσηµων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 26.03.2007 

 
17. Για κάθε θέµα που δε ρυθµίζεται από την παρούσα πρόσκλησης και τις µε αρ. 

5370/05, 596/06 και  6684/06 διακηρύξεις, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 
394/96. 

 Η παρούσα πρόσκληση, καθώς και οι µε αρ. 5370/05, 596/06 και  6684/06 
προηγηθείσες διακηρύξεις, είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

            http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm µε  
 στην ιστοσελίδα: 

- ηµεροµηνία ανάρτησης της 5370/05, την 7η Οκτωβρίου 2005 
- ηµεροµηνία ανάρτησης της 596/06, την 8η Φεβρουαρίου 2006 
- ηµεροµηνία ανάρτησης της 6684/06, την 27η Νοεµβρίου 2006. 

 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

 
 

Χρυσή Βιτσιλάκη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 
 

Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να 

προσφερθούν οι συγκεκριµένοι τύποι ή ισοδύναµοι  
 
Επιστηµονικά Όργανα: κωδ. ΟΠΣ 14.05 
 
ΟΜΑ∆Α 6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Β) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(Γ) 

6.7 Φούρνος ξήρανσης    
 Ποσότητα: 2    
 Χωρητικότητας τουλάχιστον 300L 

εσωτερικό από ανοξείδωτο χάλυβα, µε 
ηλεκτρονικό θερµοστάτη,   
θερµοκρασίας  τουλάχιστον έως 
300οC. 

ΝΑΙ   

 3 ράφια µε δυνατότητα έως 8-10.  ΝΑΙ   

 Όλες οι λειτουργίες του οργάνου να 
είναι ελεγχόµενες από 
µικροεπεξεργαστή, ώστε να 
διασφαλίζεται ο ακριβής έλεγχος της 
θερµοκρασίας από το χειριστή.  

ΝΑΙ   

 Η ψηφιακή ένδειξη της θερµοκρασίας 
να δίνεται µε ακρίβεια 1οC. 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει χρονόµετρο, ώστε να 
ρυθµίζεται η λειτουργία του µέχρι 99h 
και να υπάρχει η επιλογή mode stand 
by. 

ΝΑΙ   

 Nα διαθέτει σύστηµα προστασίας από 
υπερθέρµανση. 

ΝΑΙ   

 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

 

ΝΑΙ   

6.8 Αντλία κενού µεµβράνης    
 Ποσότητα: 3    
 ∆ιαφραγµατική αντλία κενού – 

πιέσεως ηλεκτρική, κατάλληλη για 
χρήση µε συσκευές διήθησης 
δειγµάτων νερού, κλπ. 

ΝΑΙ   

 µε ρυθµιζόµενη παροχή, τουλάχιστον 
10 λίτρων ανά λεπτό 

ΝΑΙ   

 Θα φέρει δύο µανόµετρα, ένα πίεσης 
και ένα κενού, µε αντίστοιχες βαλβίδες 
ρύθµισης. 

ΝΑΙ   
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 Θα συνοδεύεται από κατάλληλη φιάλη 
– παγίδα, που θα παρεµβάλλεται 
µεταξύ αντλίας και συσκευής διήθησης 
καθώς και λάστιχο σιλικόνης, µήκους 
1 µέτρου. 

ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα κενού τουλάχιστον 0-24΄΄ 
Hg και πίεση 0 έως 2,4 Βar. 

ΝΑΙ   

 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. ΝΑΙ   

 
Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να 
προσφερθούν οι συγκεκριµένοι τύποι ή ισοδύναµοι  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΟΜΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 
(13%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Με ΦΠΑ) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 ΣΥΝΟΛΑ       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
 

Επιστηµονικά Όργανα: κωδ. ΟΠΣ 14.05 
 
ΟΜΑ∆Α 6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 
6.7 Φούρνος ξήρανσης 1.800,00 3.600,00 

 Ποσότητα: 2   
6.8 Αντλία κενού µεµβράνης 500,00 1.500,00 

 Ποσότητα: 3   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 

 
 

Είδος ∆ΠΠ Ποσότητα 
Οµάδα 6: Υποστηρικτικός Εξοπλισµός Εργαστηρίων     
Φούρνος ξήρανσης 2 2 
Αντλίες κενού µεµβράνης 3 3 

 
∆ΠΠ = ΝΠΜΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
 


