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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών 
για την παροχή υπηρεσιών σιδηρουργικών εργασιών για την 
κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 
2019 (CPV 71550000-8).  
  
  

 Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ. 20/17-05-2019 (Θέμα 1.3 ΑΔΑ: 
6ΣΞ946Ψ8ΧΙ-Ρ6Κ)  Πράξη της  Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα 
προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών σιδηρουργικών 
εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 
κατά το έτος 2019 προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον πέντε (5) ημερών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  
 Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των έξι  
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ: 0879 Τακτικού 
Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2019. 
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12-06-2019, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή, στην αίθουσα 
Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό κτίριο), στο Μαρούσι Αττικής 
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121) ή σε όποιο 
σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή. 
 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την  πρόσκληση δίδονται 
από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων,  κα  Όλγα Κοκλιώτη στο τηλ. 
210–2896777, κος Σταύρος Καλατζής στο τηλ. 210-2896718  κατά τις 
εργάσιμες μέρες και από 09:00 έως 13:00. 
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Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι ( Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο 
Αττικής, Τ.Κ.: 141 21) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στη 
Υπηρεσία μέχρι και την ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας της 
πρόσκλησης, ήτοι 12-06-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 
 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν το πλήρες κείμενο της 
πρόσκλησης από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
τηλέφωνα 210 – 2896777 και 210 - 2896718, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.  
 Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 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  
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