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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 11ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2009) 

 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, την 26η Μαΐου 
2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος) στην 
Αθήνα, θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισµό µίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών 
(εστίασης), µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά (Απόφαση Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας 12ο 

Επταµελές/1.10.2008, θέµα, 11i), στα πλαίσια διοργάνωσης του 11ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου 
Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (CEST2009), κατά το διάστηµα από 1ης 
έως και 6ης Σεπτεµβρίου 2009, στην ευρύτερη περιοχή Χανίων, Νοµού Χανίων, νήσου Κρήτης, 
προϋπολογισµού δαπάνης έως του ποσού των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα ευρώ (44.950,00€), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, ο οποίος θα 
βαρύνει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 

 
Η δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών σε αίθουσες συνεδριάσεων και διατροφής των 
συµµετεχόντων στο 11ο ∆ιεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας 
(CEST2009), θα καλυφθεί από το έργο «Χηµικά – Τοξικά στο Περιβάλλον - Συνέδριο».  
 
To τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας (www.aegean.gr/rc) στις 29 Απριλίου 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 τις αρµόδιες υπαλλήλους κα Κοντού Αλεξάνδρα, τηλ. : 22510-
36700, email: alkon@aegean.gr, και κα Καβακλή Ζαχαρώ, τηλ. : 22510-36716, email: 
zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709 καθώς κι από το υποκατάστηµα του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, στην Αθήνα, (Βουλγαροκτόνου 30, 4ος όροφος), κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Χριστίνα Μακρή, τηλ. 210-
6492451, Fax: 210-6492499, e-mail: chm@aegean.gr. Η προκήρυξη αποστέλλεται και 
ηλεκτρονικά. 
 
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 25 Μαΐου 2009, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 15:00. 
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