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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7423/03-06-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό, για τη 
μίσθωση χώρου, για τη λειτουργεία φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των 
φοιτητών/ριων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου για το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου έως την ολοκλήρωση της 12ετίας.
Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει:

 Να έχει συνολικό εμβαδό τουλάχιστον  154 τ.μ. 
 Να βρίσκεται εντός της πόλης της Χίου σε απόσταση έως 1000 μέτρων από τα 

κτήρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, που στεγάζονται οι Ακαδημαϊκές 
λειτουργίες της Μονάδας (δεν συμπεριλαμβάνονται τα κτήρια των Φοιτητικών 
Κατοικιών Χίου). 

 Να είναι κατάλληλο για τη στέγαση  του φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση 
των φοιτητών/ριων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου. 

 Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα για το προσφερόμενο ακίνητο, δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο των χιλίων εκατό πενήντα ευρώ (1.150,00 €) και το κόστος ανά 
τετραγωνικό μέτρο μεγαλύτερο των έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 
(6,74 €/μ2), συμπεριλαμβανομένου σε αυτό του χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α. ή κάθε 
άλλου φόρου, τυχόν κρατήσεων ή άλλων εξόδων.

Απαιτείται Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02 Ιουλίου 
2019 και ώρα 10:00 π.μ., στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Χίου 
(Μιχάλων 8, 82132 Χίος). Ως ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται 
η Τρίτη 02 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Οικονομικών 
Υποθέσεων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου (Μιχάλων 8, 82132 Χίος). 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 
https://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54 (Προκηρύξεις 
Διαγωνισμών) και πληροφορίες παρέχονται από τις κ.κ. Κυριακή Σαλιάρη και 
Αικατερίνη Νικολογιάννη, τηλ.: 2271035021 – 2271035022 αντίστοιχα και email: 
Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr.

. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΙΑΝΗΣ
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