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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ      
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ                           

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ      

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΕΗΣ)      Μαρούσι, 11-5-2020 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 15122     
Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου  

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικών Υποθέσεων   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Γιαννακά, Όλγα Κοκλιώτη     
ΤΗΛ.  : 210.2896754, 210.2896777  
FAX  : 210.2821095 

e – mail : olgakoklioti@aspete.gr  
               sgiannaka@aspete.gr 
   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
Αρ. Πρωτ.:  8528_2020 

 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 

εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για  έξι (6) μήνες και 
δεκαπέντε (15) ημέρες  , ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 

εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ 
(74.214,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (CPV: 79713000-5) 

 

 Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, 
προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.   
 Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις πενήντα εννέα 

χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (59.850,00€)  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων διακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (74.214,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .  
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α.: 0892 του Τακτικού 

Προϋπολογισμού   της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2020.  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22-5-2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή στην αίθουσα 

Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό κτίριο), στο Μαρούσι Αττικής 
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΕΗΣ, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 15122) ή σε όποιο 

σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή. 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 
εκατόν ογδόντα ( 180 ) ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
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 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται 
από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων,  κα Γιαννακά Σοφία  στο τηλ. 
210–2896754, κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 έως 14:00. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο ή 
στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι ( 
Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΕΗΣ, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 15122 ) με 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στο Τμήμα μέχρι την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 21-
5-2020, ημέρα Πέμπτη και από 09:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.            
 Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι 

ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις 
προσφορές τους στο Τμήμα  (δηλαδή στη περίπτωση αυτή οι 

προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο ή στο 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων   μέχρι  22-5-2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς)). 

 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν το πλήρες κείμενο της 
διακήρυξης από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
τηλέφωνα 210 – 2896754 και 210 - 2896777, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.  
 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης υπάρχει επίσης στον 

διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr . 
 
 

 
                                                              Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

                                        της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
                                          
 

                                                                Ιωάννης Σαριδάκης  
                                                                      Καθηγητής 

http://www.aspete.gr/
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