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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ ΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζαο γλσζηνπνηεί όηη, ζηηο 21  επτεμβπίος 2010, εκέξα Σπίτη θαη 
ώξα 10:00 π.μ., ζα δηεμάγεη επαλαιεπηηθό πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ 

πξνκήζεηα επίπισλ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

ρακειόηεξε ηηκή αλά είδνο (Απόθαζε Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ 87/05.08.2010 Θέκα 5.4) γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ Σκεκάησλ θαη Δξγαζηεξίσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο Μπηηιήλεο, ζηα 

γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Μπηηιήλεο 
(Κηήξην Γηνίθεζεο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ), ζηε Μπηηιήλε, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο είθνζη 

ηξηώλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ εμήληα έμη επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (23.666,50€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 16% Φ.Π.Α. 
 

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην Δζληθό 
Σππνγξαθείν ηελ 06/08/2010.  

 
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε δύν (2) εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο 

εθεκεξίδεο ζηνλ ειιεληθό ηύπν θαη ζε κία (1) ηνπηθή ηελ 06/08/2010.  

 
Σα ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαινύλ γηα ελεκέξσζε ζηα Δπηκειεηήξηα (ΔΒΔΑ, Δπηκειεηήξηα 

Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ)  ηελ 06/08/2010.  
 

Σν ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηηο 

13/08/2010 ζηελ δηεύζπλζε (www.aegean.gr). Η δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 
Αληίηππα ηεο δηαθήξπμεο  δίλνληαη από ην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεύζπλζεο Μπηηιήλεο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, Κηήξην Γηνίθεζεο, ζηε Μπηηιήλε, θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηελ αξκόδηα ππάιιειν θα Άλλα Σδαγθαξάθε, ηει. : 22510-

36923, email: atzag@aegean.gr, fax : 22510-36929. Η δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη 

ειεθηξνληθά.  
 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη από ην Σκήκα 
Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Μπηηιήλεο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, 

Κηήξην Γηνίθεζεο, ζηε Μπηηιήλε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηηο αξκόδηεο 
ππαιιήινπο θ.θ. Διέλε Κσηζάινπ, ηει.: 22510-36927, email: elen@aegean.gr, θαη Άλλα 

Σδαγθαξάθε ηει. : 22510-36923  email: atzag@aegean.gr, fax : 22510-36929. 

 

Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνύ δίλνληαη  από Γεπηέξα 

σο Παξαζθεπή, θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο από ηνπο αλαγξαθόκελνπο ππνιόγνπο ζηνλ πίλαθα 
ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο κε αξηζ. πξση. 4487/06.08.2010 

δηαθήξπμεο.  

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε 
ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά. 

 
Οη πξνζθνξέο όζσλ επηζπκνύλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, 20 επτεμβπίος 2010, εκέξα 
Γεςτέπα θαη ώξα 15:00 ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Κηήξην Γηνίθεζεο, Λόθνο 

Παλεπηζηεκίνπ) ζηε Μπηηιήλε.  

 
Αντιππύτανιρ  

Οικονομικού Ππογπαμματισμού και Ανάπτςξηρ  
Πανεπιστημίος Αιγαίος 

 

 
Καθηγήτπια, Υπςσή Βιτσιλάκη 
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