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Λσηιλήνη, 7 Φεβροσαρίοσ 2012 

ΟΕΠΘΚΗΥΗ ΔΘΑΙΗΠΣΝΗΡ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ ΔΘΑΓΦΜΘΡΛΞΣ ΕΟΘΚΞΓΗΡ ΑΜΑΔΞΤΞΣ 
ΣΚΞΟΞΘΗΡΗΡ ΞΣ ΕΠΓΞΣ 

«ΡΤΕΔΘΑΡΛΞΡ ΙΑΘ ΑΜΑΟΣΝΗ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΓΘΑ ΗΜ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗ  

ΗΡ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ ΡΣΚΚΞΓΗΡ ΡΞΘΤΕΘΦΜ ΙΑΘ ΙΑΑΓΠΑΦΗ ΑΟΞΥΕΦΜ ΦΜ ΛΕΚΦΜ  
ΗΡ ΟΑΜΕΟΘΡΗΛΘΑΙΗΡ ΙΞΘΜΞΗΑΡ ΓΘΑ Η ΚΗΥΗ ΑΟΞΦΑΡΕΦΜ ΦΜ ΟΠΣΑΜΘΙΦΜ 

ΑΠΤΦΜ, ΗΡ ΡΣΓΙΚΗΞΣ ΙΑΘ ΚΞΘΟΦΜ ΞΠΓΑΜΦΜ,  
ΓΘΑ  ΖΗΗΛΑΑ ΟΞΣ ΑΟΑΡΤΞΚΞΣΜ Ξ ΟΑΜΕΟΘΡΗΛΘΞ ΑΘΓΑΘΞΣ» 

 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Εηδηθόο Κνγαξηαζκόο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί όηη ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ Παξαδνηένπ 4Γ ηεο Δξάζεο 4 «Απινύζηεπζε δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη θαηαγξαθήο 

απόςεσλ ησλ κειώλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Ινηλόηεηαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ Πξπηαληθώλ 
Αξρώλ, ηεο πγθιήηνπ θαη ινηπώλ νξγάλσλ, γηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ» 

(Εηζήγεζε ηεο Λνλάδαο Α2’ 2616/22.07.2011) ηνπ ππνέξγνπ 1 «Απινύζηεπζε θαη ειεθηξνληθνπνίεζε 
δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ», ηεο Πξάμεο «Απινύζηεπζε θαη 

ειεθηξνληθνπνίεζε δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» κε θσδηθό MIS 352790, πνπ 

εληάζζεηαη  ζην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΔΘΟΘΙΗΣΘΙΗ ΛΕΣΑΡΡΤΘΛΘΗ 2007-2013», ην νπνίν 
ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο Εσρωπαϊκό Ιοινωνικό αμείο και από Εθνικούς πόροσς,  ζα 

δηεμάγεη ηελ 1η Λαρηίοσ 2012, εκέξα Οέμπηη θαη ώξα 10:30 π.μ. πξόρεηξν δηαγσληζκό επηινγήο 
αλαδόρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη θαηαγξαθήο απόςεσλ ησλ κειώλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Ινηλόηεηαο 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ Πξπηαληθώλ Αξρώλ, ηεο πγθιήηνπ θαη ινηπώλ νξγάλσλ, γηα δεηήκαηα 
πνπ απαζρνινύλ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ» (Aπόθαζε ηνπ Εηδηθνύ Επηακεινύο Οξγάλνπ ηεο Επηηξνπήο 

Εξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 63/04.11.2011 θαη  ζέκα 11xiii), κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ζηα γξαθεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Σκήκα Λεραληθώλ, Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ, Ιηήξην 
Κπκπέξε, 1νο όξνθνο, Ιαξιόβαζη) ζηε άκν, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο εβδνκήληα κία ρηιηάδσλ 

ηξηαθνζίσλ ζαξάληα επξώ (71.340,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 23% Φ.Π.Α.  

Γίνονηαι δεκηές Οροζθορές για ηο ζύνολο ηων απαιηήζεων. Δεν γίνονηαι δεκηές και 
απορρίπηονηαι ως απαράδεκηες Οροζθορές ποσ σποβάλλονηαι για μέρος ηοσ έργοσ. 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ΔΘΑΤΓΕΘΑ ηελ 7η Φεβροσαρίοσ 2012. 
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζε κηα (1) νηθνλνκηθή εθεκεξίδα, παλειιήληαο 

θπθινθνξίαο ηελ 7η Φεβροσαρίοσ 2012. 

 Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζε κηα (1) εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα, ηελ 
7η Φεβροσαρίοσ 2012. 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηνλ Μ. 3548/2007, άξζξν 4, παξ. 3, όπσο 
ζπκπιεξώζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 3801/2009, άξζξν  46. 

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
(www.aegean.gr), θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εηδηθνύ Κνγαξηαζκνύ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ (www.aegean.gr/rc) ηελ 7η Φεβροσαρίοσ 2012. 
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Πεξίιεςε ζα απνζηαιεί πξνο αλάξηεζε ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο  Εηδηθήο Τπεξεζίαο Δηαρείξηζεο ηνπ 

Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δηνηθεηηθή Λεηαξξύζκηζε 2007-2013» ηελ 7η Φεβροσαρίοσ 2012. 
 

Αληίηππα ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη από ηελ Γξακκαηεία  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 

Εηδηθόο Κνγαξηαζκόο Έξεπλαο (Κόθνο Παλεπηζηεκίνπ, Ιηήξην Δηνίθεζεο, ηζόγεην, γξαθείν Θ.2.9), ζηε 
Λπηηιήλε,  θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, από ηηο αξκόδηεο ππαιιήινπο Ιαβαθιή Ζαραξώ  (ηει.: 

2251036716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 2251036709) θαη θα Ισηζάινπ Ειέλε (ηει. : 
2251036736, email : elen@aegean.gr.). Η δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά θαηόπηλ 

ειεθηξνληθνύ αηηήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email : elepromitheies@aegean.gr.   

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Εηδηθόο Κνγαξηαζκόο Έξεπλαο  (Κόθνο Παλεπηζηεκίνπ, Ιηήξην Δηνίθεζεο, 

ηζόγεην, γξαθείν Θ.2.9), ζηε Λπηηιήλε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηηο αξκόδηεο 
ππαιιήινπο θα Ιαβαθιή Ζαραξώ, ηει. 2251036716 θαη θα Ισηζάινπ Ειέλε, ηει. 2251036736, email: 

elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709.  
 

Εηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αληηθείκελν ηνπ  δηαγσληζκνύ παξέρνληαη θαηόπηλ 

ειεθηξνληθνύ αηηήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email :evoting@aegean.gr.   
 

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, ζηα γξαθεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Σκήκα 

Λεραληθώλ  Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ, Ιηήξην Κπκπέξε, 1νο όξνθνο, 
Ιαξιόβαζη) ζηε άκν, κέρξη ηελ 29η Φεβροσαρίοσ 2012, εκέξα εηάρηη θαη ώξα 15:00. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ιαθηγήηρια 

Αγγελική Δημηηρακοπούλοσ 

Ανηιπρύηανις Έρεσνας και Ρηραηηγικού Ρτεδιαζμού 
Οανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ 

Ορόεδρος Ειδικού Κογαριαζμού Έρεσνας 
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