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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ           
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη,  
                             Α.Π. : 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10634_16/05 /2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΩΝ.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό, τη μίσθωση 
ακινήτων, κατάλληλων για τις ανάγκες στέγασης των εκπαιδευτικών–ερευνητικών κ.λ.π. 
δραστηριοτήτων, καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, για το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 
30/06/2025. 
 Το/α προσφερόμενο/α ακίνητο/α, θα πρέπει να πληροί/ούν μία από τις παρακάτω 

περιπτώσεις:
α. στην περίπτωση που η προσφορά αποτελείται από ένα κτίριο αυτό θα πρέπει να έχει 
ελάχιστη συνολική αναγραφόμενη επιφάνεια στην οικοδομική άδεια / άδεια δόμησης τα 
1.000 τ.μ. 
β. Σε περίπτωση μη ύπαρξης προσφοράς της κατά τα άνω α΄ περίπτωσης, τότε δεκτές 
γίνονται και προσφορές μεμονωμένου κτιρίου κάτω του ορίου των 1000 τ.μ. με ελάχιστη 
επιφάνεια τα 450 τ.μ.  

 Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα για την εκμίσθωση του συνόλου των απαιτούμενων χώρων, 
τυχόν ποσοστό κοινοχρήστων (αν υπάρχουν και άλλοι ένοικοι) ή οποιαδήποτε άλλη 
επιβάρυνση, τα οποία στο σύνολό μηνιαίως δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα του ποσού των 
επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 7.600,00 €. συμπεριλαμβανομένου, του χαρτοσήμου, τυχόν 
κρατήσεων ή άλλων εξόδων.

 To/α κτίριο/α θα πρέπει να είναι σε μικρή χιλιομετρική απόσταση (το μέγιστο 1.500μ) από 
τα ιδιόκτητα ή παραχωρημένα ακίνητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο.

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 10/06/2022 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 πμ. στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Χίου (Μιχάλων 8, 82132 
Χίος). 
Ως ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14/06/2022 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 μμ. Η Επιτροπή θα συνέλθει για την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού είτε 
δια ζώσης στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδράζουν στη διεύθυνση 
Κουντουριώτου 41, ΤΚ 82132 στη Χίο, είτε θα συνεδριάσει μέσω και τηλεδιάσκεψης στα 
γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου Βουλγαροκτόνου 30 ΤΚ 114 72 Αθήνα .
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 
https://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54 (Προκηρύξεις 
Διαγωνισμών) και πληροφορίες παρέχονται από την κ. Κυριακή Σαλιάρη και κ. Εμμανουήλ 
Δροσάκη τηλ.: 2271035021 – 2271035024 αντίστοιχα και στο email: 
Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΙΑΝΗΣ
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