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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν4412/2016,  

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 

Αναθέτουσα Αρχή: To Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοιχτή 

διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας βιβλίων για τον εμπλουτισμό της 

συλλογής της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτιμώμενης αξίας €24.200,00 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα Δήμητρα Κοσμά & κος Μάριος Χίτογλου, 2105294852-35, email: 

loggpa@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: 175615, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(www.aua.gr) στην διαδρομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / Προκηρύξεις Διαγωνισμών. 

Αριθμός πρωτ. οικείας Διακήρυξης: 300/19.10.2022 

Τίτλος προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» 

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εντύπων βιβλίων για τον εμπλουτισμό 

της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για χρονικό διάστημα 3 μηνών. 

mailto:dimkosma@aua.gr
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ΑΔΑ: ΨΥ4746Ψ8Ζ6-ΓΧ5
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Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

Δεν προβλέπεται Προκαταβολή 

Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για τρεις (3) μήνες.  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η/11/2022, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η/11/2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 

η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 

πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης 

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. 

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 2.2.3 της οικείας 

Διακήρυξης 

Κριτήρια επιλογής: σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4, και 2.2.6 της οικείας Διακήρυξης  

Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, 

σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1. της οικείας διακήρυξης  

Αύξων Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 175615 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: ημερομηνία 7η /11/2022 και ώρα 14:00  

ΑΔΑ: ΨΥ4746Ψ8Ζ6-ΓΧ5
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Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αριθμός: 175615), μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της οικείας διακήρυξης. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97του ν. 4412/2016, για διάστημα τριακοσίων (300) ημερών από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Χρηματοδότηση: H προμήθεια χρηματοδοτείται από το Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος και σε βάρος 

του Κ.Α.E.: 1259, για τα οικονομικά έτη 2022-23. 

Προδικαστικές προσφυγές: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της οικείας Διακήρυξης. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 20.10.2022 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 20.10.2022 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 20.10.2022 

 

-Ο-  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

      

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΥ4746Ψ8Ζ6-ΓΧ5
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