
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθµ. Πρωτ. 1640/Μ/09 

Μυτιλήνη, 3 Αυγούστου 2009 
 Μυτιλήνη, 28 Ιανουαρίου 2008 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ) 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια 
της υλοποίησης του έργου «Σεµινάρια Ειδικής Αγωγής» το οποίο αυτοχρηµατοδοτείται από τα 
δίδακτρα των εκπαιδευοµένων στο σεµινάριο, στις 2 Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.µ., θα διεξάγει (Απόφαση 24/20.05.2009, θέµα 10iv) πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό προµήθειας επιστηµονικών, ελληνικών και εκδιδόµενων στην αλλοδαπή έντυπων 
τεκµηρίων (βιβλίων), µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό στην λιανική τιµή πώλησης των τεκµηρίων, όπως αυτή αναγράφεται στους 
επίσηµους έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιµοκαταλόγους ή στα τιµολόγια πώλησης των 
εκδοτών), στα γραφεία του Τµήµατος Κοινωνιολογίας στη Μυτιλήνη (Ανδροµέδας 1 και 
Θεοφράστου), προϋπολογισµού τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και 
πενήντα οκτώ λεπτών (33.980,58€), πλέον του 3% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
χιλίων δέκα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.019,42€). 

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 4 Αυγούστου 2009. 

Αντίτυπα της προκήρυξης αυτής δίνονται από την Γραµµατεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – 
Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, στη Μυτιλήνη, κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Κοντού Αλεξάνδρα, τηλ. : 
22510-36700, email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709.  

Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την Γραµµατεία του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο 
∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη), από την αρµόδια υπάλληλο κα Καβακλή Ζαχαρώ (τηλ.: 22510-
36716, email: zkavakli@aegean.gr., fax : 22510-36709). 

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται από το Γραφείο 
∆ιασύνδεσης στο Κτίριο ∆ιοίκησης του Παν. Αιγαίου, στο Λόφο Πανεπιστηµίου, κάθε ∆ευτέρα, 
κατά τις εργάσιµες ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Ψωµά Μάγδα, τηλ. : 22510-36778, 
email: mpsoma@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, µέχρι και τη 1η Σεπτεµβρίου 2009, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µ.µ. 

 
Αντιπρύτανις 
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