
 

                                 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ     

 ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

                                                                          Μυτιλήνη, 12-12-2014 

                                                                          Αριθ. Πρωτ. : 10581 α 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Ετήσιου  ελέγχου  πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) καθώς και συστοιχιών φιαλών διοξειδίου άνθρακα στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

 

                                    

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου , λαμβάνοντας υπόψη την  υπ’ αριθ. Πρωτ. 225/12-12-
2014   και ΑΔΑ ΩΘ10469Β7Λ-ΟΡΞ  απόφαση Πρύτανη , σας γνωστοποιεί ότι θα 
προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  , που θα διεξαχθεί από το 
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (Π.Τ.Τ.Υ) Μυτιλήνης ,  μετά  από την 
παρούσα  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος    στην επιλογή αναδόχου   για τον 

ετήσιο  έλεγχος πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) καθώς και συστοιχιών φιαλών διοξειδίου άνθρακα στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη                                        

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη , ανέρχεται στο ποσό των  3640,00    €  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   και θα καλυφθεί από τον Τακτικό προϋπολογισμό 
του ιδρύματος ΚΑΕ :0889Α.    

Τεχνική Περιγραφή : Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα τεύχη της πρόσκλησης   και 
πληροφορίες : Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Μυτιλήνης, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - Μυτιλήνη , Δ. Ρουμελιώτη,  
τηλ. 22510- 36958 e-mail: droumel@aegean.gr και   . Ηλεκτρονική διάθεση 
διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr 

Τρόπος υποβολής προσφορών : Πρίν την κατάθεση προσφοράς ,    οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν λάβει  πλήρη γνώση  των συνθηκών  υπό τις οποίες 
πρέπει να εκτελεσθούν οι ως άνω εργασίες    κατόπιν αυτοψίας τους  και για τούτο .   

Αυτοψία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί , τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες  :  

16-12-2014    ημέρα Τρίτη  και από ώρα 9,00  – 14,00 

17 -12-2014  ημέρα Τετάρτη   και από ώρα 9,00-14,00 

mailto:droumel@aegean.gr
http://www.aegean.gr/


 

Πληροφορίες : Από το Περιφερειακό τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης  στα 
τηλέφωνα : 22510 36951  , 22510 36958  .  

  

Ισχύς Προσφορών :  Ενενήντα  (90) ημέρες από την επομένη της  καταληκτικής 
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών .  

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών   :     (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης 
των εργασιών . 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Μέχρι την 18η   -12 ου -2014 
ημέρα Πέμπτη     και ώρα 12η π.μ στο Γραφείο του Περιφερειακού τμήματος 
Τεχνικής Υπηρεσίας .  

Πληρωμή : Μετά την έκδοση Νόμιμου παραστατικού , προσκόμισης Φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας  και μετά την Υπογραφή Βεβαίωσης  εκτέλεσης 
εργασιών , που θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή.  

Κρατήσεις : Παρακράτηση φόρου 8% , κρατήσεις 3,07% , κράτηση 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) τυχόν τραπεζικά τέλη 
ή άλλες επιβαρύνσεις .  

 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

  

 

Καθηγ. Στέφανος Γκρίτζαλλης  

 

 

 

 

  

 


