
  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ           Μυτιλήνη  26 /01/2007 

      Αριθ. Πρωτ. 495 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:  

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑ  

2. ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4. Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆Ο ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ & ΑΛΚΑΙΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΠΙΝΕΙΟ», ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ «ΞΕΝΙΑ Β΄» ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ 

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. Το Άρθρο 98 του νέου αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 

2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 

4. Το Π.∆.  83/84 (ΦΕΚ 31/20.03.84) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου 
Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 

5. Την µε αριθµ. Φ.120.61/123/58604Β2/28.7.2006 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 243/17.08.2006 τ. ΝΠ∆∆) «Περί εκλογής Πρυτανικών Αρχών του 
Πανεπιστήµιου Αιγαίου»,ΦΕΚ 1946/29.01.2006 τ. Β., «Περί αρµοδιοτήτων των 
Αντιπρυτάνεων» 

6. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π∆ 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως 
δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των ΝΠ∆∆», όπως ισχύει, 

7. Τις διατάξεις της µε αριθµ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών « 
Αύξηση και ορισµός σε Ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν.2362/95»,  

8. Το Π∆  496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠ∆∆», 

9. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α., 

10. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος, 

11. Το Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 
προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 105/2000 (97/52/ΕΚ) 

12. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) περί Κρατικών Προµηθειών 
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13. Τον Ν. 2522/97 περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 
89/665 ΕΟΚ.», 

14. Την υπ’ αριθµ. 13/24.01.2007, Απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου, θέµα 5.4, «Προκήρυξη 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µετεγκατάσταση των εργαστηριακών οργάνων, 
του λοιπού εξοπλισµού και των υλικών των εργαστηρίων «»Ποιότητας Υδάτων και Αέρα» 
και «∆ιαχείρηση Βιοποικολότητας», «∆ιαχείριση Αποβλήτων» και «Υδατικών Συστηµάτων», 
από την οδό Θεοφράστου και Αλκαίου, όπως και από το «Μπίνειο» στο κτίριο «Ξενία Β΄» 
και τα νέα κτίρια του Λόφου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 32.000 Euro 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την µετεγκατάσταση των 
εργαστηριακών οργάνων, του λοιπού εξοπλισµού και των υλικών των εργαστηρίων 
«»Ποιότητας Υδάτων και Αέρα» και «∆ιαχείριση Βιοποικολότητας», «∆ιαχείριση Αποβλήτων» και 
«Υδατικών Συστηµάτων», από την οδό Θεοφράστου και Αλκαίου, όπως και από το «Μπίνειο» στο 
κτίριο «Ξενία Β΄» και τα νέα κτίρια του Λόφου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 32.000 
Euro συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%, η οποία θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό 
του Ιδρύµατος και συγκεκριµένα από τον ΚΑΕ 0824. και ΚΑΕ 0899 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 32.000 Euro 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%, ο οποίος θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του 
Ιδρύµατος και συγκεκριµένα από τον ΚΑΕ 0824 και ΚΑΕ 0899. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον 
Ανάδοχο είναι: ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει Τετάρτη, 14η Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 10:00 π.µ., στο Γραφείο του 
Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 
Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό µε  την 
υπ΄αριθµ. 13/24.01.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Η κατάθεση των προσφορών σας θα γίνει στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη. Η κατάθεση των 
προσφορών θα γίνει µέχρι την ∆ευτέρα 12η Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 10:00 π.µ.. Προσφορές 
µπορούν να αποστέλλονται στο Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος 
Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100 µε οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε 
την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµέρα 
και ώρα, µε ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την 
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα 
στην Υπηρεσία δεν θα λαµβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 
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Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς  

1.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 

2.  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 

3.  Ο αριθµός της διακήρυξης (495/26/01/07)  

4.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

5.  Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος 

Εντός του ανωτέρω κυρίως φακέλου τοποθετούνται 2 (δύο) σφραγισµένοι υποφάκελοι µε 
τις ενδείξεις: 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ όπου 

αναφέρεται ο κύριος εξοπλισµός που θα µεταφερθεί και εγκατασταθεί στα νέα εργαστήρια. Το 
εν λόγω παράρτηµα δεν αναφέρει λεπτοµερώς όλα τα αντικείµενα προς µεταφορά. Πλήρης 
εικόνα του αντικειµένου µπορεί αποκτηθεί µε επί τόπια επίσκεψη του υποψηφίου αναδόχου, 
πριν την υποβολή της προσφοράς. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς 
επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή υποβολή εναλλακτικής προσφοράς ή 
πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε 
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

 Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε το 
διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές. 

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Γεωργία Γατίδου, τηλ.-
fax.: 2251036246, e-mail: ggatid@env.aegean.gr 

 

Αν. Καθηγήτρια  Χρυσή Βιτσιλάκη 
 

 
 

   Αντιπρύτανις  Οικονοµικού 

Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
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