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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Της με αριθμό  16226/14.11. 2019 διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την  για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού 

καθαρισμού και ευπρεπισμού κτηρίων για τις ανάγκες της Κεντρικής βιβλιοθή-

κης και των παραρτημάτων της καθώς και για τις μονάδες της Μυτιλήνης, Λή-

μνου, Χίου, Σάμου& Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

(ΑΔΑΜ : 19PROC005854986) 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης Μυτιλήνη 

Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών εξοπλι-

σμού καθαρισμού και ευπρεπισμού κτηρίων για τις ανάγκες, της Κεντρικής Βιβλιο-

θήκης και των παραρτημάτων της καθώς και των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτι-

λήνης, Λήμνου, Χίου, Σάμου, Σύρου, Ρόδου.  

Προϋπολογισμός: Είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός και 57/100 ευρώ 

(26.721,57 €) , συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμι-

μων κρατήσεων. 

Χρηματοδότηση : Η δαπάνη βαρύνει τους ΚΑΕ 1899 με τίτλο «Διάφορες Προμήθειες  

εξοπλισμού καθαρισμού και ευπρεπισμού » Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος 

του οικονομικού έτους 2019.  

Αναθέτουσα Αρχή:  Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Ημερομηνία λήξης και τόπος υποβολής προσφορών: την 27/11/2019, ώρα 15.30 

στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου (Κωνσταντινουπόλεως  1,  ισόγειο, 84100 Σύρος) 

Διενέργεια διαγωνισμού : Την  28η/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 , στη δι-

εύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Τμή-

ματος, Κωνσταντινουπόλεως 1,  στη Σύρο. 

Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική. 

ΑΔΑ: ΨΖ22469Β7Λ-ΠΟΛ



Η Προκήρυξη (περίληψη της Παρούσας Διακήρυξης)αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr   (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της 

της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.),σε τρί-

τες χώρες που έχουν υπογράψει κα κυρώσει τη ΣΔΣ, και σε τρίτες χώρες που συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δη-

μοσίων συμβάσεων.     

   

Πληροφορίες και παραλαβή τευχών προκήρυξης του διαγωνισμού γίνεται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες (από 08:00 έως 15:00) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερεια-

κό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Σύρου, τηλ:  22810 97024  (e-mail: Syros 

_Oik_Ypir@aegean.gr), είτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

διεύθυνση http://www.aegean.gr και http://www.syros.aegean.gr 

 

 

 

Ο Αντιπρύτανης 

 Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  

 του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης 

Καθηγητής 
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