
 
 

 
                                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15431/27-07-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό 
μίσθωσης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στη Λήμνο 
(εργαστήρια και βοηθητικοί χώροι), για το χρονικό διάστημα από 01/10/2021  έως και 
31/07/2030. Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει: 
 Να αποτελείται από ένα ενιαίο κτίριο, ή τμήματα  κτιρίου, ή κτήρια με λειτουργική 

ενότητα, κατά προτίμηση ισογείου, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 230 τ.μ , 
με δυνατότητα απόκλισης  ±20%,  

 Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Μύρινας, κατά προτίμηση πλησίον του κτηρίου 
«Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο» (Μητροπολίτη Ιωακείμ 2- Μύρινα).  

 Να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο (ή να διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία 
παραλαβής του από το Πανεπιστήμιο, ήτοι το αργότερο πριν την 01/10/2021) 
προκειμένου να στεγάσει τουλάχιστον τρεις αίθουσες διδασκαλίας-εργαστήρια με 
εμβαδόν εκάστης 30-50 μ2. Οι αίθουσες για εργαστηριακή χρήση απαιτείται να είναι 
ενιαίες, χωρίς ενδιάμεσα υποστηλώματα. 

 Να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλα διαμορφωμένους 5 τουλάχιστον βοηθητικούς- 
αποθηκευτικούς χώρους με εμβαδόν εκάστου 7-20 μ2. 

       Το αιτούμενο ενοίκιο δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των χιλίων διακοσίων ευρώ 
(1.200,00€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, τυχόν 
κοινοχρήστων ή άλλων εξόδων. 
  Απαιτείται Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διακήρυξη.   
       Ως ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 24 

Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος 
Οικονομικών Υποθέσεων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου (Μητροπολίτη 
Ιωακείμ 2, Κτίριο «Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο» Τ.Κ 81400 Μύρινα). Οι προσφορές 
υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης το αργότερο μέχρι την 
Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 
βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ανωτέρω διεύθυνση 
και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(www.Aegeαn.gr).  

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης 
 

 


