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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Αρ. Πρωτ. 3975/3-8-2012) 

 
 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκθέτει σε απευθείας ανάθεση, την ανάδειξη αναδόχου για την 
Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Λ) ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» και κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς , 
σύμφωνα με: 
1. Τις διατάξεις: 

1.1 της Υπουργικής Απόφασης 2043748/519/0026/89 (ΦΕΚ Β' 388) : «Ρύθμιση 
διαδικασιών συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών από το Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ.», που κυρώθηκε από το Ν. 1881/90 ΦΕΚ Α 42 

1.2 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
1.3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και των αποφάσεων, 
1.4 της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύουν σήμερα με όλες τις αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 

2. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του αρ. 34/26-7-2012 (ΑΔΑ: 
Β4ΓΟ469Β7Λ-Ν7Μ)  

 
Η ανωτέρω Παροχή Υπηρεσίας χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΠΔΕ με κωδικό 

έργου 1999ΣΕ04600044 και έχει προϋπολογισμό 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς 
από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι  

 πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευή και αντιμετώπιση 
προβλημάτων λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων 

 οφείλουν να αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή να 
καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας την προσφορά τους, με αίτηση, 
στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1ος όροφος κτιρίου 
Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου ) μέχρι τις 21/8/2012 και ώρα 10:00. Μετά την 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι φάκελοι που υποβάλλονται θεωρούνται 
εκπρόθεσμοι και θα επιστρέφονται. 

Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία : 
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(Αρ. Πρωτ. 3975/3-8-2012) 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

81100-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο της Προϊσταμένης της Κεντρικής 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στις 21-8-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ( κτίριο 
Διοίκησης). 

 Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται  

 δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι ενημερώθηκε για την ανακοίνωση αυτή, τα 
υπόλοιπα στοιχεία και τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους 

 στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του σε κατασκευή και αντιμετώπιση 
προβλημάτων λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. 

 Στην προσφορά οι τιμές πρέπει να είναι συμπληρωμένες ολογράφως και αριθμητικώς, 
χωρίς ξυσίματα κλπ., και θα εμφανίζεται χωριστά η δαπάνη του ΦΠΑ. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της κοινοποίησης της ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας και η 
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 
τον ΦΠΑ, το αργότερο 5 ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία. Η ανωτέρω εγγύηση θα 
επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης. 

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας δίνεται προθεσμία 20 ημερών που αρχίζει 
από την υπογραφή της σύμβασης.  

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απαιτείται ελάχιστος χρόνος 20 ημερών για να 
δεχθεί λύματα η μονάδα. Θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία και στη συνέχεια παραλαβή 
της εργασίας. 

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από τριμελή Επιτροπή.  

Οι κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 
χρηματοδότησης. 

 
Ο Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και 

Ανάπτυξης 
 
 

      Ιωάννης Κάλλας 
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