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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν4412/2016, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΕΙΟ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΤΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» 

(άρθρο 122 του Ν. 4412/2016)

To  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοιχτή διαδικασία, για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΕΙΟ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» 
εκτιμώμενης αξίας 363.883,75 € (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την  τιμή.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με Δαπάνη εργασιών 253.414,70 €, Γενικά έξοδα και Όφελος 
εργολάβου 45.614,65 €, Απρόβλεπτα 44.854,40 € και  Απολογιστικές εργασίες 20.000,00 € .
Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Ιερά Οδός 75, Αθήνα. 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aua.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Αδαμαντία Αριστοπούλου, 2105294870, e mail : mando@aua.gr,  Ταχ. Δ/νση: 
Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Τ.Κ. 11855  
Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό: 182035, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr ) στην 
διαδρομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 
Αριθμός πρωτ. οικείας Διακήρυξης: 463/06.07.2021
CPV: 45261900-3
Είδος σύμβασης: Έργα
Τόπος εκτέλεσης: EL303
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Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΕΙΟ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) 
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά εργασίες επισκευής και αντικατάστασης των στεγών των κτηρίων  
Αγελαδοτροφείο, Διατροφής Ζώων  - Ανάπτυξης Νεοσσών  και Διατροφής Ζώων - Ειδικών Συνθηκών των 
κτηνοτροφικών μονάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 451.215,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι 8 (οκτώ) 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η/07/2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η/09/2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 
(γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Διαδικασία ανάθεσης: Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 
του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήρια αξιολόγησης:  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 
παρ. 2α του Ν.4412/2016 
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 22.Α της οικείας Διακήρυξης
Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν 
να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, 
ανά περίπτωση, στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Όσον αφορά την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει κατά την 
υποβολή της προσφοράς, να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 
ορίζονται στο  Π.Δ. 71/2019, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της οικείας Διακήρυξης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης. 
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Όσον αφορά την  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
(α) Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
οφείλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους να διαθέτουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 52 του του Π.Δ.71/2019 (ΥΕΚ 112/Α/3-7-2019. Δηλαδή θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ 
ελάχιστον τα παρακάτω:
Για την κατηγορία των οικοδομικών εργασιών (ελάχιστη στελέχωση): (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας της 
αντίστοιχης κατηγορίας. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο 
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας, και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ 
βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στην παρ 3β) του άρθρου 76 του Ν4412/2016.
(β) Οι οικονομικοί φορείς θα προσέρχονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι επισκέφθηκαν την περιοχή εκτέλεσης του δημοπρατούμενου έργου, ότι έλαβαν 
πλήρη γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι τις αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα και θα λαμβάνουν από την Tεχνική Yπηρεσία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετική 
βεβαίωση η οποία θα χορηγείται αυθημερόν μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προθεσμία 
υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης. 

Όσον αφορά τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οικονομικοί 
φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα:
α) Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015, 
β)  Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 
γ) Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης. 

Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 
7.200,00 € (εφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 15 της οικείας Διακήρυξης
Αύξων Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 182035
Προθεσμία υποβολής προσφορών: ημερομηνία 23/07/2021 και ώρα 14:00 
Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αριθμός: 182035), μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  
«Οικονομική Προσφορά».
Χρόνος ισχύος προσφορών: : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 
κατά τη διάταξη του άρθρου 97  του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 6η/09/2021, ώρα 10:00 στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.
Γλώσσα διαδικασίας: Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Τα αλλοδαπά 
δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Χρηματοδότηση: 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος των 
πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ046 2021ΣΕ04600008, σύμφωνα με την Α.Π. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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54411/14.05.2021 με ΑΔΑ: 6Π7Ζ46ΜΤΛΡ-ΠΣΞ του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί «Έγκρισης της 
ένταξης/τροποποίησης στο ΠΔΕ 2021, στη ΣΑΕ046…». και ειδικότερα του έργου με κωδικό 2021ΣΕ04600008  για 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σειρά 2 στον πίνακα της σελ. 54 της Απόφασης). Το έργο υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 
3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της 
κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση 
της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).
Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της οικείας Διακήρυξης.
Άλλες πληροφορίες:

 Οι όροι δημοπράτησης του έργου, η δαπάνη, τα τεύχη δημοπράτησης και το κριτήριο ανάθεσης 
εγκρίθηκαν στην με Aρ. Πρωτ. – Τεχνικής Υπηρεσίας 454/02.07.2021 Απόφαση της Συγκλήτου του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 585/30.06.2021) περί έγκρισης προκήρυξης του 
παρόντος διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Ρ6Υ46Ψ8Ζ6-ΥΒ2), μετά και τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος (Πρακτικό της 4ης συνεδρίας/28.06.2021).

                                                                           

Ο   ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                                                                      

 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ        






