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Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια 
του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρµοσµένη 
Γεωπληροφορική» του Τµήµατος Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο 
χρηµατοδοτείται από τα δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών, στις 27 Μαρτίου 2009, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ., θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµικής άποψης προσφορά (Αποφάση Επταµελούς οργάνου 
της Επιτροπής Ερευνών 15/26.11.2008, Θέµα 10i) στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τµήµατος 
Γεωγραφίας (Λόφος Πανεπιστηµίου)  στη Μυτιλήνη, προϋπολογισµού δαπάνης δεκατριών 
χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (13.274,34 €), 
πλέον του 13% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων είκοσι πέντε 
ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1.725,66 €). 
 
Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικού 
Λογαριασµού Έρευνας (www.aegean.gr/rc) στις 27 Φεβρουαρίου 2009. 
 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται από τα γραφεία του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου - Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας, Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Κοντού Αλεξάνδρα, (τηλ.: 22510-36700, 
email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709). Η προκήρυξη αποστέλλεται και ηλεκτρονικά. Η 
προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 16η  Μαρτίου 
2009 και ώρα 15:00.  
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την Γραµµατεία του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας (Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο 
∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη), από την αρµόδια υπάλληλο κα Κοντού Αλεξάνδρα (τηλ.: 22510-
36700, email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709). 
 
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες από τους αρµόδιους υπαλλήλους  κ.κ. Χιωτέλλη Γαβριήλ και ∆ήµου Ιωάννη (∆ευτέρα – 
Παρασκευή) και ώρες 9:00 π.µ. µε 20:00 µ.µ. (τηλ. : 22710-36430, fax : 22710-36409), 
email: gahi@geo.aegean.gr  και jdimou@geo.aegean.gr αντίστοιχα)  
  
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, µέχρι και τις 26 Μαρτίου 2009 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00. 
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