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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις 
προμηθειών, έτους 2018 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση 
καταλόγων ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών (ηλεκτρολογικών 
υλικών, υδραυλικών υλικών, υλικών χρωματισμού, σιδηρουργικών υλικών και υλικών 
κλιματισμού), για το έτος 2018 

  
ΚΑΛΕΙ 

 
τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους υπό διαμόρφωση 
καταλόγους, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες προμηθειών: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
5. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

 
να υποβάλουν εντός δέκα  (10) ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης, 
σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα) στο 
Πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο κτήριο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας (Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα).   
 



Τα παραπάνω υποβάλλονται είτε σε σφραγισμένο φάκελο,  αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά 
(σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: 
tyb@aua.gr , είτε στον αριθμό fax: 2105294880 έως και την 9η Μαίου 2018.  
 
Στον σφραγισμένο φάκελο ή στο διαβιβαστικό του ηλεκτρονικού μηνύματος ή του fax θα 
αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής: 

 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Π.Α. / ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» 

 

 
Η απευθείας ανάθεση των προμηθειών θα γίνεται κατόπιν προσφοράς (έντυπης ή 
ηλεκτρονικής ή με fax) των συμμετεχόντων από τον κατάλληλο κατάλογο και σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή Προμηθειών που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 
Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών κάθε ομάδας προμηθειών που ζητούνται και 
εφόσον ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν στην Τεχνική Υπηρεσία τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, μετά την εγγραφή τους 
στους καταλόγους και πριν την πρώτη τους ανάθεση. (Η Κατάσταση δικαιολογητικών 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση). 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών: www.aua.gr -Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις Διαγωνισμών. 

 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

 

 
Συνημμένα: 
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση. 
3. Τεχνική Περιγραφή Προμηθειών 
4. Κατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 
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