
 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                                                                 Μυτιλήνη  29-09-2015    
                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ: 6844  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ, 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)  στο κτίριο της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης επί της οδού Κομνηνάκη 45 στη Μυτιλήνη  και στο  κτίριο του 
Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης επί της οδού Ίμβρου 3, κατά το έτος  2016,  με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης 
  
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ  

2. Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,  

3. Την υπ. αριθ. 11  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2458/16.09.2014), «Ορισμός 
Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και 
καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,   

4. Την με αριθμό 395/02.03.2015, Απόφαση Πρύτανη για την έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης η 
οποία αφορά την σύναψη  σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και συντήρησης του 
συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης 
και του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης για το έτος 2016. 

5. Την με αριθμ.Πρωτ.68226/Β2/30.04.2015 (ΑΔΑ:6ΡΠ1465ΦΘ3-ΠΘΝ & ΑΔΑΜ:15REQ002606927 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  με θέμα: «Προέγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης, για δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με την οποία μεταξύ άλλων προεγκρίθηκε 
δαπάνη ύψους 3.200,00€, για την σύναψη  σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας  και 
συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού των κτιρίων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης και του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης για το έτος 2016. 

6. Τα Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίασης Συγκλήτου αριθ.07(επαναληπτική) 
(ΑΔΑ:7ΖΧΘ469Β7Λ-4Υ3), για έγκριση της  εν λόγω δαπάνης, ύψους 3.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στα κτήρια της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης και του Παραρτήματος Μυτιλήνης, με την διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης)   (ΑΔΑ:7ΖΧΘ469Β7Λ-4Υ3) καθώς και τα 
Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίασης Συγκλήτου αριθ.12 (επαναληπτική) για έγκριση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

 
Θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), στην σύναψη σύμβασης για 
την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας για το Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης στη Μυτιλήνη επί 
της οδού Κομνηνάκη 45, και για το κτίριο του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης επί της οδού Ίμβρου 
3, για το έτος  2016. Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 1) να αναλάβει την  σύνδεση  του 
συστήματος συναγερμού και πυρανίχνευσης των δύο προαναφερθέντων  κτιρίων της 
Βιβλιοθήκης  με Κέντρο Λήψεως Σημάτων το οποίο να δίνει σήμα στην Αστυνομία, 
Πυροσβεστική και στο Πανεπιστήμιο  2) Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού  να 
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ειδοποιεί την  περιπολία που εκτελεί υπηρεσίες άμεσης επέμβασης προκειμένου να 
πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο και  ειδικότερα κατά τις ώρες 22:00μ.μ ως 06:00π.μ, να 
περιμένει  τον αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για έλεγχο στο εσωτερικό του 
κτιρίου.3) να πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση περιπολίες  κατά  τις νυχτερινές ώρες και 
σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα να ενημερώνει την Υπηρεσία και  ο 
διενεργών την περιπολία να παραμένει στο χώρο μέχρι την άφιξη του αρμοδίου υπαλλήλου  
για την πραγματοποίηση ελέγχου στο εσωτερικό των κτιρίων 4) να μεριμνά για τον έλεγχο 
καλής λειτουργίας των συστημάτων  ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία 
τους και να προλαμβάνονται οι οφειλόμενοι σε τεχνικά αίτια ψευδείς συναγερμοί.   
. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ  
(3.200,00€), συμπεριλαμβανομένου κάθε νόμιμου ΦΠΑ, ο οποίος θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και για τα δύο κτίρια. Η 
κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 892 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 
2016. 
 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, 

στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και την 14 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 , με την 

ακόλουθη σήμανση στον φάκελο προσφοράς. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ, 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ 

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  6844/29-09-2015 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 45, 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100  
 

 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο κο Παπάνη 
Ιωάννη, τηλ. : 22510-36074, Fax : 22510-36069, ipapan@aegean.gr 
 
 

Ο Πρύτανης 
 
 

Καθηγητής, Στέφανος Γκρίτζαλης 
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