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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 6 Φεβρουαρίου 
2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της Γραµµατείας του Τµήµατος 
Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της Σχολής των Επιστηµών της ∆ιοίκησης, στη Χίο, θα διεξάγει 
πρόχειρο διαγωνισµό προµήθειας εξοπλισµού δικτύου (switch) µε σφραγισµένες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά (Απόφαση 
Ειδικού Επταµελούς Οργάνου του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας 14/12.11.2008, θέµα 10ii), στα 
πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δια της χρηµατοδότησης του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.», κωδικός 
έργου 1512 για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου,  προϋπολογισµού δαπάνης έως του ποσού των επτά  χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα ευρώ (7.350,00€), συµπεριλαµβανοµένου 13% Φ.Π.Α.  
 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται  στα γραφεία της Γραµµατείας του Τµήµατος 
Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της Σχολής των Επιστηµών της ∆ιοίκησης, στη Χίο (Φωστίνη 31, 
82100),  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τον αρµόδιο υπάλληλο κ. Κυριάκο Κλήµη, τηλ. : 
22710-35442, fax : 22710-35499, email:kklim@aegean.gr.  
 
Το τεύχος της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου (www.aegean.gr/rc). 
 

Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 31 Ιανουαρίου 2009 
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 τις 5 Φεβρουαρίου, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 15:00, στα γραφεία της Γραµµατείας του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της 
Σχολής των Επιστηµών της ∆ιοίκησης, στη Χίο. 

 

Αντιπρύτανις Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
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