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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7349/13-04- 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ  37 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2020 ΕΩΣ 30/09/2023, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ) 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη 

μίσθωση 37 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας 
Μυτιλήνης (Π.Μ.Μ.) για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του 
πρωτοκόλλου παραλαβής των κλινών έως και την 30/09/2023, μη 
συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του εκάστοτε έτους, με 
δικαίωμα παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμη. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για 37 κλίνες, και για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα, ανέρχεται στις διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες και εκατό ευρώ 
(233.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α. και κάθε άλλου φόρου 
καθώς και των εξόδων ηλεκτροδότησης, κλιματισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και 
διαδικτύου. 

Το προς μίσθωση ακίνητο (ξενοδοχείο/ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή 
διαμερίσματα), θα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Μυτιλήνης 
έως ακτίνα 15 χιλιομέτρων προσεγγιστικά, από το κέντρο της πόλης, να έχει κατά το 
δυνατόν εύκολη πρόσβαση από και προς τα άλλα κτίρια του Ιδρύματος, καθώς και να 
διαθέτει άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ. 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και 

ώρα 11:30 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη 

(Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη). Η ημερομηνία & ώρα 

διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και 12:00 μ.μ. στο 

γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Μυτιλήνης, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη.  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.aegean.gr και πληροφορίες παρέχονται από την Άννα Τζαγκαράκη  τηλ. 
2251036923 φάξ 2251036929, atzag@aegean.gr. 

 
Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
 

 Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη 
 


