
                                               ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
                               ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 66/2.07.2021 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ  

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗ» 
 
 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών   
Α.Ε. (εφεξής ΕΑΔΠ/Γ.Π.Α. ΑΕ): 

 
προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 με κλειστές 
προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται 
στην Ιερά Οδό 86 επιφανείας 105,79 m2  για δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης δύο (2) ετών 
επιπλέον, προς εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των φοιτητών καθώς και των εργαζομένων (διδακτικό 
και διοικητικό προσωπικό) με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηναίο μίσθωμα 
μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/7/2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά 
οδός 75. Οι προσφορές  κατατίθενται το αργότερο μέχρι την 22/7/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στο 
πρωτόκολλο της εταιρείας στον ημιυπόγειο χώρο του κεντρικού κτιρίου του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75 Αθήνα.  Το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται 
στο ποσό των 4.500  ευρώ πλέον χαρτοσήμου 3,6%.  
Την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και τα αναλυτικά τεύχη των Ειδικών Όρων 
Μίσθωσης και Εκμετάλλευσης του Κυλικείου (Παράρτημα Ι) και των Προδιαγραφών Ποιότητας 
(Παράρτημα ΙΙ), τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με τη διακήρυξη, θα μπορούν να παραλαμβάνουν 
οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της ΕΑΔΠ/Γ.Π.Α. Α.Ε.,  που βρίσκεται στον ημιυπόγειο χώρο του 
Κεντρικού Κτιρίου του Ιδρύματος στην  Ιερά οδό 75 Αθήνα, κάθε εργάσιμη ημέρα μέχρι την ημερομηνία 
κατάθεσης των προσφορών και ώρες 11:00-13:30. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί  
και στο site του Πανεπιστημίου www2.aua.gr ανακοινώσεις- προκηρύξεις διαγωνισμών καθώς και στο 
πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Πληροφορίες για την διακήρυξη μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 
11:00 έως 13:30, στο τηλέφωνο της εταιρείας 210 5294950, υπεύθυνη κα Ιωάννα Αλεξανδρή. 
 
 
                                                                                                                      -Ο- 

  Διευθύνων Σύμβουλος της 
       Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας 
                Του Γ.Π.Α. 
                                   
 
 
 
 
        
                  ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
                                                                                                     Αναπληρωτής Καθηγητής 


