ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Μυτιλήνη, 29/03/2017
Α.Π. 1350α
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1350/29-03- 2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 37 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2017 ΕΩΣ 30/09/2020, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ (ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ)
Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου ̟ροκηρύσσει ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη
µίσθωση 37 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας
Μυτιλήνης,(Π.Μ.Μ.) για το χρονικό διάστηµα α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής του
̟ρωτοκόλλου
̟αραλαβής
των
κλινών
έως
και
την
30/09/2020,
µη
συµ̟εριλαµβανοµένων των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου του εκάστοτε έτους, µε
δικαίωµα ̟αράτασης για δύο (2) µήνες ακόµη.
Η ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη για 37 κλίνες, και για το ̟αρα̟άνω χρονικό
διάστηµα, ανέρχεται στις διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες και εκατό ευρώ
(233.100,00€) συµ̟εριλαµβανοµένου του χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α. και κάθε άλλου φόρου
καθώς και των εξόδων ηλεκτροδότησης, κλιµατισµού, ύδρευσης, α̟οχέτευσης και
διαδικτύου.
Το ̟ρος µίσθωση ακίνητο (ξενοδοχείο/ενοικιαζόµενα ε̟ι̟λωµένα δωµάτια ή
διαµερίσµατα), θα ̟ρέ̟ει να βρίσκεται στην ευρύτερη ̟εριοχή της ̟όλης της Μυτιλήνης
έως ακτίνα 15 χιλιοµέτρων ̟ροσεγγιστικά, α̟ό το κέντρο της ̟όλης, να έχει κατά το
δυνατόν εύκολη ̟ρόσβαση α̟ό και ̟ρος τα άλλα κτίρια του Ιδρύµατος, καθώς και να
διαθέτει άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ.
Η κατάθεση των ̟ροσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την Πέµ̟τη 27 Α̟ριλίου 2017
και ώρα 10:00 ̟.µ. στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη
(Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη). Η ηµεροµηνία & ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η Πέµ̟τη 27 Α̟ριλίου 2017 και 12:00 µ.µ. στο
γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικών Υ̟οθέσεων, της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Μυτιλήνης, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη.
Το
̟λήρες
κείµενο
της
διακήρυξης
βρίσκεται
στην
ιστοσελίδα:
http://www.aegean.gr και ̟ληροφορίες ̟αρέχονται α̟ό την Άννα Τζαγκαράκη τηλ.
2251036923 φάξ 2251036929, atzag@aegean.gr.
O Πρύτανης του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου
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