
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ   

   
  Μυτιλήνη, 22/07/2014 

       Α.Π.: 7070 
 
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για το κτήριο «7ης Μαρτίου» της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.  
(Αρ. Πρόσκλησης 7/2014) 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 1251/21-07-2014 απόφαση του 
Πρύτανη με ΑΔΑ: 7ΣΔΡ469Β7Λ-Ξ30, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια κάδων απορριμμάτων εξωτερικού 
χώρου για το κτήριο «7ης Μαρτίου» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1381 του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014. 
 
Τεχνική Περιγραφή: προμήθεια δεκατεσσάρων (14) κάδων απορριμμάτων εξωτερικού χώρου 
με τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Διάσταση: τουλάχιστον 40 εκ x 80 εκ 
 Από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη, η οποία δεν οξειδώνεται 
 Χρώμα γκρι 
 Ένα άνοιγμα για την υποδοχή των απορριμμάτων 
 Με εσωτερικό αποσπώμενο πλαστικό κάδο 
 Με σταχτοδοχείο 
 Να βιδώνεται στο έδαφος 

Ο ανάδοχος θα πρέπει με την προσφορά του να καταθέσει φωτογραφία του είδους. 
Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι. Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. 
Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφής της σύμβασης.  
Τόπος παράδοσης των ειδών: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, 
85100 Ρόδος 
Σύμβαση: Προμήθειας. 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: μέχρι την Πέμπτη 31/07/2014 και ώρα 11:00 π.μ., στo 
γραφείo του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο, Δημοκρατίας 
1, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr ή μέσω 
τηλεομοιοτυπίας στο fax 22410 99029. 
Πληροφορίες: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Διαμαντάρα, 22410 99026, e-
mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr 
Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
από την αρμόδια επιτροπή. 
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ΑΔΑ: Ω4ΠΣ469Β7Λ-Υ5Υ



Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4%, κρατήσεις 3,072%, κράτηση 0,10 % υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ), τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις.  
 
 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ 
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Υπογραφή & Σφραγίδα 
 
 
 
Σημείωση: Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης των ειδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
 
Συνημμένα: 

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια είδους 
2. Φωτογραφία του υπό προμήθεια είδους 
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