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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ 
(καθίζμαηα εργαζίας) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Π.Μ.. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ 

ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
 

Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Ειδικόρ Κογαπιαζμόρ Έπεςναρ ζαρ γνυζηοποιεί όηι, ζηα πλαίζια 
ηος Λεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών «Γευγπαθία και Εθαπμοζμένη 
Γευπληποθοπική» ηος Τμήμαηορ Γευγπαθίαρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος, ηο οποίο 
σπημαηοδοηείηαι από ηα δίδακηπα ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών, ζηιρ 26 Μαΐοσ 2009, 
ημέπα Σρίηη και ώπα 10.00 π.μ., θα διεξάγει ππόσειπο διαγυνιζμό για ηην ππομήθεια 
επίπλυν (καθίζμαηα επγαζίαρ) με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην 
πλέον ζςμθέποςζα από ηεσνοοικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά (Απόθαζη Ειδικού Επηαμελούρ 
Οπγάνος ηος Πανεπιζηήμιος Αιγαίος - Ειδικού Κογαπιαζμού Έπεςναρ, 19/10.02.2009, θέμα 
10.i) ζηο Γπαθείο ηηρ Γπαμμαηείαρ Λ.Π.Σ. ηος Τμήμαηορ Γευγπαθίαρ (Κόθορ Πανεπιζηημίος) 
ζηη Λςηιλήνη, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ ηεζζάπυν σιλιάδυν ηεηπακοζίυν είκοζι ηεζζάπυν 

εςπώ και εβδομήνηα οκηώ λεπηών (4.424,78 €), πλέον ηος 13% Φ.Π.Α, ο οποίορ ανέπσεηαι 
ζηο ποζό ηυν πενηακοζίυν εβδομήνηα πένηε  εςπώ και είκοζι δύο λεπηών (575,22 €).  
 
Το ηεύσορ ηηρ πποκήπςξηρ θα καηασυπηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος 
(www.aegean.gr), καθώρ και ζηην ιζηοζελίδα ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος - Ειδικού 
Κογαπιαζμού Έπεςναρ (www.aegean.gr/rc) ζηιρ 15 Απριλίοσ 2009. 
 

Ανηίηςπα ηος ηεύσοςρ ηηρ πποκήπςξηρ αςηήρ δίνονηαι από ηα γπαθεία ηος Πανεπιζηημίος 
Αιγαίος - Ειδικού Κογαπιαζμού Έπεςναρ, Κόθορ Πανεπιζηημίος, Λςηιλήνη, καηά ηιρ επγάζιμερ 
ημέπερ και ώπερ από ηην απμόδια ςπάλληλο κα Ιονηού Αλεξάνδπα, (ηηλ.: 22510-36700, 
email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709). Η πποκήπςξη αποζηέλλεηαι και ηλεκηπονικά.  
Η πποθεζμία για ηην παπαλαβή ηυν ηεςσών ηος διαγυνιζμού είναι μέσπι ηην 10η  Μαΐοσ 
2009 και ώπα 14:00.  
 

Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο ηεύσορ ηηρ πποκήπςξηρ δίνονηαι από ηην Γπαμμαηεία ηος 
Πανεπιζηημίος Αιγαίος – Ειδικόρ Κογαπιαζμόρ Έπεςναρ (Κόθορ Πανεπιζηημίος, Ιηήπιο 
Διοίκηζηρ, 81100 Λςηιλήνη), από ηην απμόδια ςπάλληλο κα Ιαβακλή Ζασαπώ (ηηλ.: 22510-
36716, email: zkavakli@aegean.gr. , fax : 22510-36709). 
 
Ειδικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον διαγυνιζμό δίνονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ 
ημέπερ από ηοςρ απμόδιοςρ ςπαλλήλοςρ  κ.κ. Χιυηέλλη Γαβπιήλ και Δήμος Θυάννη (Δεςηέπα – 
Παπαζκεςή) και ώπερ 9:00 π.μ. με 20:00 μ.μ. (ηηλ. : 22710-36430, fax : 22710-36409), 
email: gahi@geo.aegean.gr  και jdimou@geo.aegean.gr ανηίζηοισα)  
  
Όζοι επιθςμούν να λάβοςν μέπορ ζηο διαγυνιζμό ππέπει να καηαθέζοςν έγγπαθη 
ζθπαγιζμένη πποζθοπά. 
 
Οι πποζθοπέρ όζυν επιθςμούν να μεηέσοςν ζηον διαγυνιζμό, μποπεί να αποζηέλλονηαι με 
οποιοδήποηε ηπόπο και παπαλαμβάνονηαι με απόδειξη, μέσπι και ηιρ 25 Μαΐοσ 2009 ημέπα 
Γεσηέρα και ώπα 15:00. 
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