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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
(για αλλαγή καταληκτικήσ ημερομηνίασ κατάθεςησ προςφορών)
ΣΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Με την από 09-12-2020 αρ. πρωτ. ΔΣΤ/6038/φ.22-20 Προκήρυξη, η οποία δημοςιεφτηκε δισ ςτην
εφημερίδα “Η Κζρκυρα ήμερα”, προκήρυξε δημόςιο μειοδοτικό διαγωνιςμό για τη μίςθωςη
χϊρου γραφείων ςυνολικήσ επιφάνειασ περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλιςησ - 10% και ζωσ
+20%, για την κάλυψη των επιπλζον ςτεγαςτικϊν αναγκϊν τησ Δ/νςησ Μ.Ο.Δ.Τ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Ιονίου Πανεπιςτημίου ςτην Κζρκυρα.
Δια τησ παροφςησ ανακοινϊνεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ότι κατόπιν Απόφαςησ του Πρυτανικοφ
υμβουλίου Ι.Π. δίνεται παράταςη ςτην καταληκτική προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν ζωσ
την 01-02-2021 ημζρα Δευτζρα και ώρα 13:00. Σο ανϊτατο μηνιαίο μίςθωμα δεν δφναται να
ξεπερνά το ποςό των χιλίων οκτακοςίων ευρϊ μηνιαίωσ (1.800,00 €), και χρηματοδοτείται από
πόρουσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ του Ι.Π. ΚΑΕ 0813β «Μιςθϊματα κτιρίων και ζξοδα
κτιρίων».
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 715/1979, ςτην Κζρκυρα την 0402-2021 ενϊπιον τησ αρμόδιασ επιτροπήσ που θα ςυγκροτηθεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ.
715/1979, η οποία θα ςυνεδριάςει δημόςια ςτα γραφεία τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν ςτην
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι.Π., ςτην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72, ιςόγειο. Οι προςφορζσ υποβάλλονται
μζχρι και την Δευτζρα 01-02-2021 και ϊρα 13:00 ςτο Πρωτόκολλο του Ι.Π. (διεφθυνςη: Ι. Θεοτόκη
72 – Κεντρική Διοίκηςη Ι.Π.). ε καμία περίπτωςη δεν θα γίνει δεκτή προςφορά που θα υποβληθεί
μετά τισ 13.00.
Η δαπάνη δημοςίευςησ τησ προκήρυξησ ςτον Σφπο βαρφνει τον εκμιςθωτή, ςφμφωνα με το άρθρο
28 του Π.Δ. 715/1979.
Σο πλήρεσ ςϊμα τησ διακήρυξησ βρίςκεται διαθζςιμο ςτα γραφεία τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν
Τπηρεςιϊν του Ι.Π. και ςε ηλεκτρονική μορφή ςτην ιςτοςελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr
Ο Αντιπρφτανησ Οικονομικών, Φοιτητικήσ Μζριμνασ & Διαςφάλιςησ Ποιότητασ
του Ιονίου Πανεπιςτημίου
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