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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 02/11/2015
Α.Π.: 8078

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο:
«Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς μεμβράνης με επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων, για τη μόνωση ταράτσας και δώματος του κτιρίου
Βουλγαροκτόνου 30 του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 17(επαναληπτική)/23-10-2015, θέμα
1.3 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΛΥ3469Β7Λ-9ΡΦ), σας
γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για την
ανάθεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς μεμβράνης με
επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων, για τη μόνωση ταράτσας και δώματος του κτιρίου
Βουλγαροκτόνου 30 του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα» ,
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σε 5.285,00€ + ΦΠΑ 23% (1.215,00€ )
ήτοι σύνολο 6.500,00€. συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ , Απροβλέπτων και κρατήσεων , που
θα καλυφθεί από τον κωδικό 0863Α του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου: ΠΔ 118/2007
Εκτέλεση εργασιών: : Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του
Παραρτήματος Ι και εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής της
σύμβασης. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας
Αρχής και Αναδόχου ως προς τη διάρκεια
Τόπος εκτέλεσης έργου: Κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 ,
11 472 Αθήνα
Αποτελέσματα –κατακύρωση – ματαίωση:
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία σε κάθε
στάδιο.
Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιαδήποτε λόγο.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: μέχρι την Πέμπτη 12/11/2015 και ώρα
11:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Δ/νσης Διοικητικών Υποθέσεων κτήριο Διοίκησης,
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτίληνη. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο
Πρωτόκολλο της της Κεντρικής Δ/νσης Διοικητικών Υποθέσεων με οποιονδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν
Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο Κεντρικής
Δ/νσης Διοικητικών Υποθέσεων, κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη , με
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την ένδειξη « Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς μεμβράνης με επικάλυψη

ορυκτών ψηφίδων, για τη μόνωση ταράτσας
και δώματος του κτιρίου Βουλγαροκτόνου 30 του
15PROC003243821
2015-11-02
Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα », ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8078/02-11-2015».

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και που ασχολούνται με την παραγωγή, προμήθεια, εμπορία, ανάπτυξη,
και εγκατάσταση των υλικών.
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:
Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα, ως ακολούθως:
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος:
α)
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος
β) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, την
οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
γ)
ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση της κατάστασης και γενικά όλων των απαραίτητων
στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της παροχής των υπηρεσιών
δ) θα ακολουθήσει πιστά τα όσα αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή
ε) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και
δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα
2. Οικονομική προσφορά η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού,
το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
Η τιμή της προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως και υποχρεωτικά να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€). Η
στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις εργασίες με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
πρόσκληση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του
κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη
Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
κατάθεσης των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξη (6) μήνες τουλάχιστον, από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται
εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πριν την λήξη της, κατ΄ ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη
και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη

ΑΔΑ: ΨΚΙΜ469Β7Λ-Ζ6Δ

Πληροφορίες: : Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Δοίκησης,
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, 2251036158 (e-mail:, imaid@aegean.gr).
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Εγγύηση: Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος με υπεύθυνη του δήλωση θα
παράσχει εγγύηση δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έκδοση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
από την αρμόδια επιτροπή, για την μόνωση με αντίστοιχη δέσμευση του για αποκατάσταση
οποιασδήποτε αστοχίας αυτής.
Πληρωμή: Μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από
την αρμόδια επιτροπή
Κρατήσεις: Οι νόμιμες κρατήσεις.
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
www.aegean.gr. Αντίτυπά της δίνονται επίσης από τα γραφεία της Κεντρικής Δ/νσης Τεχνικής
Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 22510-36158.

Ο Πρύτανης
Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

Επισυνάπτονται :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-11-02
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ΕΡΓΟ : Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς μεμβράνης με επικάλυψη ορυκτών
ψηφίδων για την μόνωση ταράτσας - δώματος του κτιρίου στην οδό Βουλγαροκτόνου 30
στην Αθήνα
Πρόκειται για κτίριο με ισόγειο και τέσσερις ορόφους. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε όλους τους ορόφους υπάρχουν μπαλκόνια στην μία πλευρά
του κτιρίου. Ο 4ος όροφος δεν καλύπτει όλη την επιφάνεια του υποκείμενου ορόφου.
Παρακάτω, η ακάλυπτη επιφάνεια του 4ου ορόφου αναφέρεται ως ‘ταράτσα’. Ο τέταρτος
όροφος αποτελείται από δύο κατασκευές. Η μία από αυτές καλύπτεται από πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος και η άλλη με πάνελ πολυουρεθάνης.
Το κτίριο δεν είναι θωρακισμένο από βροχοπτώσεις και υγρασίες οπότε λόγω των στάσιμων
υδάτων και των μικρής έκτασης πλημμυρών στα μπαλκόνια, στην ταράτσα και στο δώμα και
λόγω παλαιότητας και αστοχιών των δομικών υλικών αυτού, έχουμε σαν αποτέλεσμα η
υγρασία αυτή αργότερα να βγαίνει στις κολώνες, στους τοίχους και στις οροφές και να
παρατηρούνται φουσκώματα, σαθρά επιχρίσματα και πεσμένοι σοβάδες σε αρκετά δε σημεία
να έχουν <ανοίξει> οι οροφές και να φαίνονται τα σίδερα οξειδωμένα.
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συγκεκριμένα και μετά από επιτόπου έλεγχο στην ταράτσα και στο δώμα του κτιρίου εξωτερικά
διαπιστώθηκαν τα εξής:
1.
Η ταράτσα του 4ου ορόφου είναι καλυμμένη με μαλτεζόπλακες οι οποίες λόγω
παλαιότητας της κατασκευής, αλλά και των όμβριων υδάτων (αφού υδρορροές εκβάλουν
ελεύθερα σε αυτήν), σε διάφορα σημεία έχουν κενά και δημιουργούν αρμούς διαστολής, με
αποτέλεσμα να εμφανίζονται έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα υγρασίας που προκαλούν
αποσάθρωση του σκυροδέματος (SOS) της οροφής του 3ου ορόφου και κατάρρευση
επιχρισμάτων-σοβάδων σε τοίχους και στην οροφή.
2.
Το δώμα του 4ου ορόφου χωρίζεται σε δυο ξεχωριστές κατασκευές. Στην πρώτη
κατασκευή υπάρχει επιστέγαση με πάνελ πολυουρεθάνης στα οποία παρατηρήθηκε
πρόβλημα συναρμογής με αποτέλεσμα την εισροή όμβριων υδάτων στον 4ο όροφο. Η άλλη
κατασκευή καλύπτεται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος , στην οποία υπάρχει παλιά
μόνωση με φύλλα από ελαστομερείς μεμβράνες με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων. Περιμετρικά
έχει υψηλό στηθαίο περίπου 80 εκ. ύψους και πλάτους 30 εκ. το οποίο έχει καλυφθεί και αυτό με
μεμβράνη, αλλά όχι σε όλη του την έκταση.
Περιμετρικά του δώματος για την όδευση των ομβρίων στις υδρορροές υπάρχει κανάλι
(γούσα),που όπως διαπιστώθηκε δεν έχει διαμορφωθεί κατάλληλα με τσιμεντοκονία, με
συνέπεια να μην λειτουργεί ως πρέπει και τα νερά να παραμένουν στο δώμα, ή να εισέρχονται
εντός του κτιρίου.
Σε μεγάλα της τμήματα η ελαστομερής μεμβράνη έχει αποκολληθεί τόσο στο τελείωμα της όσο
και ανάμεσα στα επικαλυπτόμενα φύλλα , ώστε να μην είναι δυνατή η επιμέρους
αντικατάσταση της και κατά συνέπεια δεν παρέχεται πλέον η απαιτούμενη στεγάνωση του
δώματος.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.

ΤΑΡΑΤΣΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Γίνεται πλήρης και λεπτομερής καθαρισμός της ταράτσας του 4ου, μεταφορά και απόρριψη
των άχρηστων προϊόντων. Γίνεται αρμολόγηση σχολαστικά όλων των αρμών στην επιφάνεια
της ταράτσας και ειδικά περιμετρικά στην ένωση με το τοιχίο, επισκευή του καναλιού (γούσα)
με τσιμεντοκονία με την ανάλογη κλίση , ώστε να αποχετεύονται τα όμβρια. Έπειτα γίνεται
επάλειψη των καθαρών επιφανειών με ασφαλτόκολλα για την επικόλληση της νέας μόνωσης,
με ιδιαίτερη προσοχή στα στηθαία και στους αρμούς. Γίνεται προμήθεια και τοποθέτηση νέας
μόνωσης στην ταράτσα , από φύλλα ελαστομερούς μεμβράνης με επικάλυψη ορυκτών
ψηφίδων βάρους 4,5 χλγ/m2, για επίτευξη πλήρους στεγανοποίησης. Τα φύλλα και οι λωρίδες
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της μεμβράνης θα πρέπει να έχουν κατά την τοποθέτηση τους αλληλοκάλυψη κατά 10 εκ..

Συνολική επιφάνεια περίπου μαζί με τα
στηθαία 70,00 m2.
15PROC003243821
2015-11-02
2.

ΔΩΜΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Α. Στην πρώτη κατασκευή με την επιστέγαση των πάνελ γίνεται λεπτομερής καθαρισμός όλων
των αρμών και κατόπιν επικάλυψη αυτών με ελαστομερές υλικό πολυουρεθανικής βάσης.
Συνολικό μήκος περίπου 125 μέτρα.
Β. Στην υπόλοιπη κατασκευή γίνεται πλήρης και λεπτομερής καθαρισμός του δώματος,
μεταφορά και απόρριψη των άχρηστων προϊόντων. Γίνεται αρμολόγηση σχολαστικά όλων
των αρμών στην επιφάνεια του δώματος και ειδικά στην ένωση με το τοιχίο, επισκευή του
καναλιού (γούσα) περιμετρικά του δώματος με τσιμεντοκονία με την ανάλογη κλίση , ώστε να
αποχετεύονται τα όμβρια. Έπειτα γίνεται επάλειψη των καθαρών επιφανειών με ασφαλτόκολλα
για την επικόλληση της νέας μόνωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στα στηθαία και στους αρμούς.
Γίνεται προμήθεια και τοποθέτηση νέας μόνωσης στο δώμα, από φύλλα ελαστομερούς
μεμβράνης με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων βάρους 4,5 χλγ/m2, για επίτευξη πλήρους
στεγανοποίησης. Τα φύλλα και οι λωρίδες της μεμβράνης θα πρέπει να έχουν κατά την
τοποθέτηση τους αλληλοκάλυψη κατά 10 εκ.. Συνολική επιφάνεια περίπου μαζί με τα στηθαία
150,00 m2.

3.

ΓΕΝΙΚΑ

Λόγω του γεγονότος ότι οι εργασίες θα γίνουν στην ταράτσα του 4ου ορόφου και στο δώμα ,
το κτίριο στερείται ασανσέρ, όλα τα άχρηστα αντικείμενα καθώς και τα νέα υλικά θα
μεταφερθούν από το κλιμακοστάσιο με ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα για προστασία από την
σκόνη.
Όλα τα άχρηστα προϊόντα των καθαιρέσεων θα φορτωθούν σε φορτηγό και θα
απορριφθούν σε κατάλληλο χώρο (χωματερή ) με ευθύνη του αναδόχου. Πριν δε την
παράδοση του έργου θα καθαριστούν σχολαστικά οι χώροι με ταυτόχρονη αποκατάσταση
αυτών στην πρότερη κατάστασή τους.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ(€)

1

1.400

2Α

625

2Β

3.000

3

260

ΣΥΝΟΛΟ

5.285

Το κόστος του παραπάνω έργου υπολογίζεται σε 5.285 € + ΦΠΑ 23% ( 1.215 € ) = 6.500 €
Οι παραπάνω προμήθειες και εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν με την επίβλεψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών είναι 15 μέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έργο : Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς μεμβράνης με επικάλυψη ορυκτών
ψηφίδων για την μόνωση ταράτσας - δώματος του κτιρίου στην οδό Βουλγαροκτόνου 30 στην
Αθήνα
ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΔΤΥ, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ : ………………………………………………………………………..
Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «: Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς
μεμβράνης με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων για την μόνωση ταράτσας - δώματος », που αφορά το
κτίριο επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 – ΑΘΗΝΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές
αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή, και μετά από αυτοψία μας σε όλους
γενικά τους χώρους επί τόπου και αφού λάβαμε υπόψη μας όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνουν
οι εργασίες και τις υπάρχουσες τεχνικές εκθέσεις και μελέτες και τον κάτωθι προϋπολογισμό που
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Περιγραφή εργασιών
Τιμή
Δαπάνη
Μονάδας
(€)
Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων
ελαστομερούς μεμβράνης με
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων για την
μόνωση ταράτσας - δώματος του
κτιρίου στην οδό Βουλγαροκτόνου 30
στην Αθήνα, όπως ακριβώς
αναφέρονται αναλυτικά στην
επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή

5.285,00

5.285,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.285,00
1.215,00
6.500,00

Σας καταθέτουμε την οικονομική προσφορά μας (με ποσοστό έκπτωσης ….% επί του γενικού
συνόλου) βάσει του προϋπολογισμού όπως αυτός συντάχθηκε από την Κεντρική Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη:
Αριθμητικά……………………Ολογράφως…………………………………………………
………………………………………………………………… ……………………………….
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
1. Στις παραπάνω τιμές, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, οι εισφορές ΙΚΑ, οι τυχόν κρατήσεις.
2. Ο χρόνος εκτέλεσης τους είναι 15 ημέρες από την υπογραφής της σύμβασης.
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3. Όλες οι εργασίες θα γίνονται απολύτως σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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(Τόπος /ημερομηνία)…………………………
Ο προσφέρων
Υπογραφή
(σφραγίδα)

