
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                        

   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ )    Μαρούσι,21-5-2020 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21   Αριθμ.Πρωτ.:8737_2020 

 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υποθέσεων                     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο.Κοκλιώτη, Σ. Γιαννακά                  
ΤΗΛ.: 210 – 2896777, 210 - 2896754       
FAX:  210 – 2821095                   
e – mail: olgakoklioti@aspete.gr 
               sgiannaka@aspete.gr                             

  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Θέμα: Ανακοίνωση σε σχέση με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 8683_2020/19-5-2020 για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας  των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών , ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια 
εβδομήντα έξι ευρώ (74.276,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Σε απάντηση των ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω αναφερθείσα διακήρυξη διευκρινίζουμε τα εξής:  

 
1. ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς- και συγκεκριμένα στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ στην υπ΄αριθμόν 5 περιγραφή αναφέρεται ότι: "Διοικητικό κόστος (τουλάχιστον 1% επί του ποσού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.4.)".  
Παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε μας σε ποιο ποσό αναφέρεστε ότι υπάρχει στην εν λόγω παράγραφο, βάσει του 
οποίου πρέπει να υπολογιστεί με ποσοστό 1% το διοικητικό κόστος; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ στην υπ΄αριθμόν 5 περιγραφή αναφέρεται ότι: "Διοικητικό 
κόστος(τουλάχιστον 1% επί του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.4.)"  το 1%  έχεις γραφεί εκ παραδρομής . 
 
Επίσης Στο Παράτημα IV΄ Υπόδειγμα  Οικονομική Προσφορά και ειδικότερα στον Πίνακα  Ανάλυση 

Προϋπολογισμένου Ποσού εκ παραδρομής αναγράφηκε η λέξη ‘’ετήσιο’’. Το χρονικό διάστημα παροχής 

υπηρεσιών  είναι έξι (6) μήνες και δεκαπέντε ημέρες(15)  από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Επίσης στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης,  στον τίτλο αυτής,  εκ παραδρομής, γράφτηκε  ‘’Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωση την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής ’’ αντί του ορθού που είναι ‘Συνοπτικού Διαγωνισμού’’.   

Επίσης όλες οι Υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σφραγίζονται και δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνήσιου της Υπογραφής. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., www.aspete.gr και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

  

Κατά τα λοιπά η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της  αριθμ. 8683_2020_2020/19-5-2020  

σχετικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 20PROC006730330 και ΑΔΑ: ΨΥΒΒ46Ψ8ΧΙ-27Υ ( περίληψη διακήρυξης).   

          

                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.  

                                                                                  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
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