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Τμήμα Προμηθειών                     Α.Π. 134836 
Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα 
Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ           
Τηλέφωνο: 210-3664793 - Φαξ: 210-3664749 
Ιστοσελίδα: www.academyofathens.gr 
E-mail: promitheies@academyofathens.gr                                                    

ΘΕΜΑ: «Περίληψη Διακήρυξης  
Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου παραγωγής 

 
Α. του τόμου «Πρακτικά Ημερίδας για τα εκατό χρόνια από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου»  

του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού – KEINE 
Β. του τόμου  «Άθως και Πανσλαβισμός από το Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου»  

του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού – KEINE 
CPV22110000-4 

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου παραγωγής: 

Α. του τόμου «Πρακτικά Ημερίδας για τα εκατό χρόνια από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου» του 
Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού – KEINE 

Β. του τόμου  «Άθως και Πανσλαβισμός από το Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου» του Κέντρου Ερεύνης 
Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού – KEINE, με σφραγισμένες προσφορές. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά Τόμο αποκλειστικά 
βάσει τιμής. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά 
χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (7.169,82) πλέον Φ.Π.Α. 6% και συνολικού ποσού 
ευρώ επτά χιλιάδων εξακοσίων (7.600,00) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 6% και ειδικότερα: 

Α.Των Πρακτικών της Ημερίδας για τη συμπλήρωση εκατονταετίας από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, (Νοέμβριος 2018) – ΚΕΙΝΕ έως του ποσού των τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00) 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 6%.  

Β. Του Έργου «Άθως και Πανσλαβισμός από το Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου» (επιστημονική 
επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην ερευνήτρια ΚΕΙΝΕ), έως 
του ποσού των έως του ποσού των τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ. 
Τόπος διενέργειας - ημερομηνία: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη από 10-10-2019 μέχρι 24-10-2019 & ώρα 12.00 στο Κέντρο Ερεύνης 
Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού – ΚΕΙΝΕ οδ. Αναγνωστοπούλου 14, ΤΚ 10673 Αθήνα υπόψιν κ. Σ. Ριζά. 

Το κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση 
www.academyofathens.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για κάθε Τόμο 
ξεχωριστά. 

Προσφορές: Σε περίπτωση που είτε δεν υποβληθεί καμία προσφορά, είτε οι προσφορές που υποβληθούν 
κριθούν απαράδεκτες, το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο, δύναται να εισηγηθεί την 
επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 106 του 
Ν.4412/2016. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  
α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί).  
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.  
γ) Συνεταιρισμοί, και  
δ) Ενώσεις προμηθευτών.  
Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του 

άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 
 
                Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματεύς  
       ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

                        Ακαδημαϊκός                                           Ακαδημαϊκός 
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