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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ – ΤΝΣΗΡΗΗ – 

ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΡΟΤ 

 
Τν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί όηη, ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 1520 «Ανάπηςξη ηος Σμήμαηορ Μησανικών σεδίαζηρ 
Πποϊόνηων & ςζηημάηων δια ηηρ σπημαηοδόηηζηρ από ηο ΣΜΔΓΔ» (Δπηζηεκνληθόο 

Υπεύζπλνο: Καζεγεηήο Ισάλλεο Γαξδέληαο), ζηηο 30 Μαπηίος 2011, εκέξα Σεηάπηη θαη 

ώξα 13:30 ζα δηεμάγεη πξόρεηξν δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ 
ειέγρνπ – ζπληήξεζεο – επίβιεςεο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο 

Σύξνπ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (Απόθαζε Δδηθνύ Δπηακεινύο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 49/15.03.2011, ζέκα 13ix) ζηελ Αίζνπζα Σπλειεύζεσλ ηνπ 

Τκήκαηνο Μεραληθώλ Σρεδίαζεο Πξντόλησλ & Σπζηεκάησλ (θηίξην 1νπ Γπκλαζίνπ Σύξνπ, 
Κσλζηαληηλνππόιεσο 2) ζηελ Δξκνύπνιε Σύξνπ, δέθα ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (13.000,00€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 
 

To ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (www.aegean.gr/rc. ) ηελ 16.03.2011. 

 

Αληίηππα ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη από ηα γξαθεία ηνπ Τκήκαηνο 
Μεραληθώλ Σρεδίαζεο Πξντόλησλ & Σπζηεκάησλ (Κσλζηαληηλνππόιεσο 1) ζηελ Δξκνύπνιε 

Σύξνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηελ αξκόδηα ππάιιειν θα Γάθλε Βέιιε (ηει. 
22810 97001, email: dvelli@aegean.gr). Η δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο, από ηελ αξκόδηα ππάιιειν θα Γάθλε Βέιιε (ηει. 22810 97001, email: 

dvelli@aegean.gr). 
 

Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο από ηνλ αξκόδην ππάιιειν θ. Φαξάιακπν Αιηθηέξε (ηει. 22810 97044, email: 
babis@aegean.gr).  

 
Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε 

ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά. 
 

Οη πξνζθνξέο όζσλ επηζπκνύλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε ζηα γξαθεία ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθώλ 
Σρεδίαζεο Πξντόλησλ & Σπζηεκάησλ (Κσλζηαληηλνππόιεσο 1) ζηελ Δξκνύπνιε Σύξνπ, θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηελ αξκόδηα ππάιιειν θα Γάθλε Βέιιε (ηει. 22810 
97001, email: dvelli@aegean.gr), κέρξη ηηο 29 Μαπηίος 2011, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 15:00.  

 

 
Αγγελική Γημηηπακοπούλος 

Ανηιππύηανιρ Έπεςναρ και ηπαηηγικού σεδιαζμού 
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