
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
              

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ                         
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      

   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ )      Μαρούσι,  04-06-2019     
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21    Αριθμ.Πρωτ.: 11281/2019 
Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου  
 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικών Υποθέσεων 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ο. Κοκλιώτη, Σ. Καλατζής 
ΤΗΛ. : 210 – 2896777, 210 - 2896718 
FAX : 210 – 2821095 
e-mail : logistirio@aspete.gr  

stavrosk@aspete.gr 
   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής 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 με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεση. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία:  12/06/2019     Ημέρα:  Τετάρτη  

Ώρα: 11:00  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» ) 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  71550000-8  

 

Κ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  0879 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ (6.200,00 ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  90 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των 
προσφορών  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης  
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Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  αφού έλαβε υπ΄ όψη: 
 
1. Τον Ν.3027/28-06-02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α΄ ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 

2. Το Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, 
μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. )». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».  

4. Την αριθμ. 54591/Ζ1/01-04-2016 ( ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/11-04-2016 Υπουργική 
Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».  
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145/5-8-16) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες". 
7. Το Π.Δ 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα» 
8. Τον Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/τ. Α’/26-03-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ( Α’ 161 ) και λοιπές 
ρυθμίσεις», άρθρο1 και άρθρο 3 όπως τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.     

9. Τον Ν.4270/2014 ( ΦΕΚ 143/ τ. Α’ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας ( ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

10. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

11. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

12. Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις¨ 

13. Την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” 
(Β/1781). 

14. Την αριθμ. 20/17-05-2019 (Θέμα: 1.3) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: 
6ΣΞ946Ψ8ΧΙ-Ρ6Κ  που αφορά στην έγκριση της σχετικής δαπάνης.  

15. Την αριθμ. πρωτ. ΟΥΔ/163/17-05-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 
7ΝΧΟ46Ψ8ΧΙ-Σ1Ψ. 
   
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά μέχρι και την 
12/06/2019     Ημέρα:  Τετάρτη Ώρα: 11:00 

 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον 

διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  

 
Περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. 

 
Πληροφορίες σε σχέση με την διαδικασία και την πρόσκληση δίνονται από το 

Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Κοκλιώτη  Όλγα στο τηλ.: 210 - 2896777, κος 
Σταύρος Καλατζής 210-2896718 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 έως 13:00. 
 
 Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι 
ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας εταιρείας σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:  

http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/
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Προς την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
«Προσφορά για την πρόσκληση αρ. πρωτ ……….. παροχή υπηρεσιών σιδηρουργικών 
εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 
2019.» 
 
Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα καθώς και την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από το 
Πρωτόκολλο» 
 
Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στην παραπάνω 
διεύθυνση και να περιέλθει στο Γενικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έως 12/06/2019     
Ημέρα:  Τετάρτη Ώρα: 11:00 π.μ. στο Μαρούσι, ή να παραδοθεί σε σφραγισμένο 
φάκελο απευθείας στην ίδια προθεσμία. 
Η Ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το Γενικό 
Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
 

•  Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄ της παρούσας), με 
όλες τις σελίδες αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο 
εκπρόσωπο και με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην 
τελευταία σελίδα. 

•  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα  (Δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
ΚΕΠ, πρέπει να φέρει δε ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς) 
 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β’  της παρούσας πρόσκλησης, η 
οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η 
εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο κατά τρεις ( 3 ) μήνες. 
 

 
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 
12/06/2019  Ημέρα:  Τετάρτη Ώρα: 11:00 από αρμόδια επιτροπή, στην αίθουσα 
Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό Κτίριο) στο Μαρούσι, Σταθμός ΗΣΑΠ 
«ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ.: 141 21, Ηράκλειο Αττικής ή εναλλακτικά σε όποιο σημείο 
υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή. 

  
 Εάν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπάρξουν ισότιμες προσφορές, ο 
ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπή Αξιολόγησης και 
παρουσία αυτών που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 
 Προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ανάδειξη του μειοδότη, η 
επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο εγκρίνεται από την Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων αποστέλλει με FAX ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο όπου δεν είναι εφικτή η αποστολή μέσω FAX το εγκεκριμένο πρακτικό 
στους συμμετέχοντες στην διαδικασία. 
 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
από τον Φ.Π.Α. 
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Κρατήσεις – Φόροι 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι νόμιμες κρατήσεις είναι οι εξής: 

• 0,07% υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την §7 του 
άρθρου 375, Ν.4412 (Αντικατάσταση του άρθρου 4 § Ν.4013/2011 και το 
άρθρο 44 του Ν.4605/19. 

• 3% χαρτόσημο επί της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Ν. 4013/2011. 

• 20% Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4013/2011. 
• 0,06% υπέρ της Eνιαίας Aρχής Eξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάση της 

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 
• 3% χαρτόσημο επί της Α.Ε.Π.Π., βάση της ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-

2017). 
• 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου, βάση της ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 

969/Β/22-03-2017), Άρθρο 350 του Ν. 4412. 
• Φόρος προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών όπως προκύπτει από τις 

ισχύουσες διατάξεις  
 
Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αφού αφαιρεθούν οι λοιπές κρατήσεις. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.   
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Επίσης  αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να 
αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 
είναι υποχρεωμένοι, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσουν και να 
υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους τον ΠΙΝΑΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 
αναφέρονται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 
έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε 
επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 
 Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς 
τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 
 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή που κρίνεται πλέον συμφέρουσα για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 Προσφορά που δε δίδει την τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με 
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος 
της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσης τους 
για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 
 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
  
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα ( 90 ) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επόμενη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών.  
 
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο σύμφωναμε το άρθρο 97 του ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει σήμερα. 
Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, μπορεί να γίνει υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
β)έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται 
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα. 
 
 
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Ανωτέρα βία 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) εφόσον 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε 
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φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 4412/2016. 
 
 Στον ανάδοχο, μετά την απόφαση ανάθεσης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
αποστέλλεται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων σχετική έγγραφη ειδική 
πρόσκληση, με απόδειξη, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας αντίγραφο ποινικού μητρώου. 
 
 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο εστάλη η ανακοίνωση δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
Θέμα:  Τεχνικές προδιαγραφές σιδηρουργικών εργασιών 

 
Κεντρικό Κτίριο 
Γραφείο Προέδρου Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών 
Στο γραφείο Προέδρου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών υπάρχει 
παράθυρο αλουμινίου το οποίο χρειάζεται επισκευή ως εξής: 

• Έλεγχος και επισκευή του μηχανισμού ανοίγματος 
• Έλεγχος και επισκευή του μηχανισμού ανάκλισης 

 
Χώρος καθαριστριών 
Αντικατάσταση κλειδαριάς της διπλής μεταλλικής θύρας στο χώρο των καθαριστριών 
πού βρίσκεται πίσω από τον ανελκυστήρα στο αίθριο του κεντρικού κτιρίου 

• Τοποθέτηση κλειδαριάς, αφαλού και χειρολαβής.   
 
Αίθουσα 203-204 

• Τοποθέτηση κατάλληλης μεταλλικής διατομής ώστε η οθόνη προβολής να 
ξετυλίγεται μπροστά από τον τοίχο και τον επάλληλο πίνακα. 

 
Επισκευή εξωτερικών θυρών απέναντι από την αίθουσα 203-204 
Οι εργασίες έχουν ως εξής 

• Σήκωμα των θυρών 
• Αντικατάσταση των δύο (2) μαρμάρων διαστάσεων 170 x 40 cm  
• Κατάλληλο τρόχισμα των θυρών 
• Επανατοποθέτηση των θυρών 

 
Επισκευή μεταλλικής θύρας τουαλετών 
Οι εργασίες έχουν ως εξής 

• Σήκωμα της θύρας 
• Επισκευή των μεντεσέδων 
• Κατάλληλο τρόχισμα της θύρας και επανατοποθέτησή της  

 
 
 
Εξωτερικοί χώροι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Είσοδος Σχολής – Φυλάκειο 
Στην είσοδο της Σχολής έχει υποστεί ζημιές το κανάλι αποστράγγισης που βρίσκεται 
στο οδόστρωμα. Οι εργασίες έχουν ως εξής: 
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• Επισκευή της μεταλλικής σχάρας (κατάλληλη κόλληση τμημάτων που έχουν 
αποκολληθεί και προσθήκη τμημάτων που έχουν καταστραφεί) 

• Τοπικές σκυροδετήσεις του καναλιού σε τμήματά του που έχουν καταστραφεί 
από τη διέλευση των οχημάτων  

 
Επισκευή τμημάτων της περίφραξης 
Οι εργασίες αφορούν σε:  

• Προσθήκη λογχών σε τμήματα της περίφραξης (1) 6 λόγχες δίπλα στη μικρή 
πόρτα προς τα λύκεια  (2) 8 λόγχες εκατέρωθεν της εισόδου βυτιοφόρου και (3) 
5 λόγχες στην είσοδο της Σχολής από το Σταθμό του ΗΣΑΠ.  

• Κολλήσεις αποκολλημένων τμημάτων της περίφραξης  
• Τοποθέτηση τμήματος περίφραξης σε τοιχείο που έχει κατασκευάσει ο Δήμος 

Αμαρουσίου μήκους περίπου 2,50 m. Οι εργασίες αφορούν αποξήλωση του 
υπάρχοντος συρματοπλέγματος και μεταφορά και τοποθέτηση υπάρχοντος 
τμήματος μεταλλικής περίφραξης.  

• Βαφή των νέων λογχών και των συγκολλήσεων με προστατευτική βαφή, 
κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 

 
Αντλιοστάσιο 

• Κατασκευή κλείστρου αντλιοστασίου διαστάσεων 1,10 x 0,90 m από λαμαρίνα.  
• Στερέωση στο υπάρχον πλαίσιο με μεντεσέδες και κλειδαριά 
• Κατάλληλη βαφή του πλαισίου και κλείστρου για προστασία από τις καιρικές 

συνθήκες. 
 
Συρόμενη πόρτα προς τα Νέα εργαστήρια 
Οι εργασίες αφορούν στην αντικατάσταση κυλίστρου της εξωτερικής συρόμενης πόρτας 
που οδηγεί στα Νέα εργαστήρια 
 
Μεταλλική θύρα προς παρεκκλήσι 
Στη συρόμενη μεταλλική θύρας προς το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη που βρίσκεται 
μεταξύ της οικίας φυλάκων και της βιβλιοθήκης έχει καταστραφεί και χρήζει 
επισκευής ο κρίκος πάνω στον οποίο στερεώνεται το λουκέτο.   
 
 
Κτίριο Νέων Εργαστηρίων 
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών - Τοποθέτηση προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων 
Οι εργασίες αφορούν σε παράθυρο του διαδρόμου του 1ου ορόφου (εργαστήρια Π.Α.Δ.) 
το οποίο βλέπει στο εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών (υπεύθυνοι Κ. 
Μαραθός και Ν. Μουτής), και έχουν ως εξής: 

• Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος με πλαίσιο από μεταλλικές λάμες 
5x40 mm και πλέγμα από μεταλλικές λάμες (κατακόρυφες και οριζόντιες) 5x20 
mm. (Συνολική διάσταση παραθύρου 1,25 x 1,85 m) 

• Βαφή του κιγκλιδώματος με προστατευτική βαφή σε λευκό χρώμα 
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Κτίριο Παλαιών Εργαστηρίων 
Επισκευή μεταλλικής πόρτας λεβητοστασίου 
Οι εργασίες αφορούν στη μεταλλική πόρτα που οδηγεί στο λεβητοστάσιο των Παλαιών 
Εργαστηρίων και έχουν ως εξής: 

• Απομάκρυνση του φύλλου της θύρας από την κάσα. 
• Κόψιμο με τροχό των κατεστραμμένων μεντεσέδων στο φύλλο της πόρτας και 

στο κάσωμα 
• Αντικατάσταση των μεντεσέδων 
• Τρίψιμο και αποκατάσταση οξειδωμένων τμημάτων 
• Βαφή με προστατευτική βαφή κατάλληλη για εξωτερικό χώρο 

 
Επισκευή μεταλλικής πόρτας Εργαστηρίου 
Οι εργασίες αφορούν στη μεταλλική πόρτα του εργαστηρίου Αντοχής Υλικών και έχουν 
ως εξής: 

• Κατάλληλο τρόχισμα του αριστερού τμήματος της θύρας ώστε να ανοιγοκλείνει 
με ευχέρεια. 

• Τοποθέτηση μηχανισμού επαναφοράς βαρέως τύπου στο δεξιό τμήμα της θύρας 
 
 
 
ΚΕΤ – Τομέας 1 - Κτίριο Διοίκησης 
Επισκευή διπλών θυρών εισόδου κτιρίου Διοίκησης 
Οι εργασίες αφορούν: 

• Σήκωμα των θυρών 
• Αντικατάσταση των μεντεσέδων 
• Επανατοποθέτηση των θυρών 
• Αντικατάσταση του μηχανισμού της μπάρας εξόδου. 

 
 
ΚΕΤ – Τομέας 2 - Κτίριο Βιβλιοθήκης 
Επισκευή διπλών θυρών εισόδου βιβλιοθήκης 
Οι εργασίες αφορούν: 

• Σήκωμα των θυρών 
• Αντικατάσταση των μεντεσέδων 
• Επανατοποθέτηση των θυρών 
• Τοποθέτηση μηχανισμών επαναφοράς (Δύο (2) μηχανισμοί βαρέως τύπου) 

 
Τουαλέτες βιβλιοθήκης 

• Τοποθέτηση μηχανισμού επαναφοράς στην πόρτα της τουαλέτας (Ένας (1) 
μηχανισμός). 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί τους χώρους, προκειμένου να λάβει 
γνώση του αντικειμένου των εργασιών  
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ΄όλη 
τη διάρκεια των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.  
3. Οι εργασίες θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην περίπτωση 
τυχόν πρόκλησης οιονδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και 
αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους 
 
 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής  
 
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι:  
1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής το οποίο συντάσσεται από 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της Αρχής.  
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2. Τιμολόγιο του προμηθευτή, στο οποίο αναγράφεται ο Αρ. Πρωτ. της σύμβασης  
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας  
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας  
5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 
   
 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
 
 
 

      Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 
        της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
 
 
                     Ιωάννης Σαριδάκης  
                  Καθηγητής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: Τέσσερα (4) 
 

• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
• Υπόδειγμα Eγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 
• Σχέδιο σύμβασης 
• Υ.Δ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄ 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν στην παροχή υπηρεσιών 
σιδηρουργικών εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι κατά το έτος 2019, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Προθεσμία 
περαιώσεως: 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 
 
 

Παρατηρήσεις:  
1. Η προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν 
τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α. 
 

 
 

Α/Α Παροχή υπηρεσιών σιδηρουργικών εργασιών για την κάλυψη των 
αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019 

  
     

1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ  Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 
  

 
  

 
 

Το τελικό σύνολο προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι 
(ολογράφως και αριθμητικώς): 
 
 
Ο Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και αριθμητικώς): 
 
 
Το τελικό σύνολο της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι 
(ολογράφως και αριθμητικώς): 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 11

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ € 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................................. 
 
Ημερομηνία έκδοσης ......................... 
 
Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ )  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ……………………………………… 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διαιρέσεως και 
διζήσεως, μέχρι του ποσού των € ……………………. Για την Εταιρία ……………………. 
Οδός ………………….. αριθμ. ………… ή σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρία 1) 
………………. Και 2) …………………., ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης προμηθευτών, για τη καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης……………., 
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της, για την «παροχή υπηρεσιών σιδηρουργικών εργασιών 
για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019» και 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ……………… Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................  
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 
                   
 

( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή ) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

                                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 
 
  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ………….. / …….. 
 
 
Για την παροχή υπηρεσιών σιδηρουργικών εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019 ( Αριθμ. Πρωτ……… Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: …………. Και ΑΔΑΜ: ……….) 
 
Σήμερον στις ……… του μηνός …………, ημέρα ………….., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι Αττικής ( Σταθμός  ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο, Τ.Κ.: 14121 ), μεταξύ των 
παρακάτω συμβαλλομένων: 
Α. Του Ιωάννη Σαριδάκη, Καθηγητή, Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εκπροσωπεί αυτή σύμφωνα με την αριθμ. 54591/Ζ1/01-04-2016 
(ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/11-04-2016 Υπουργική Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση 
της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 
Β. Του ………………………………………., ……………………………………………………,                                                                                  
Τ.Κ.: ……………., Τηλέφωνο: ……………. Fax: …………………., ……………………………, 
ΑΦΜ: ………………………., ΔΟΥ: …………, που θα αποκαλείται στη Σύμβαση αυτή και 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 
 
συμφωνήθηκαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων Ιωάννης Σαριδάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Εργοδότης ) έχοντας υπ’ όψη του την αριθμ. 
……./………… ( Θέμα ……… ) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: ………  
 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ  
 
Την παροχή υπηρεσιών σιδηρουργικών εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019 αντί του ποσού των 
…………………………………… ευρώ (………………….€) συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. στον ……………………………………….. και αυτός αναλαμβάνει την 
πραγματοποίηση αυτής με τους παρακάτω όρους.  
- Ο Ανάδοχος δεν θα εκτελέσει την προμήθεια πέραν του συμβατικού οικονομικού 
αντικειμένου αν προηγούμενα δεν υπάρχει σχετική έγκριση του Εργοδότη για την 
απαιτούμενη πληρωμή της προμήθειας και εγκατάστασης. 
- Για την περάτωση της προμήθειας ορίζεται προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών. 
- Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης ως και οποιασδήποτε απαίτησης του εργοδότη κατά του αναδόχου, η οποία 
ήθελε, τυχόν, προκύψει από την πραγματοποίηση της παροχή υπηρεσιών 
σιδηρουργικών εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 
κατά το έτος 2019, ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. ……………….. εγγυητική επιστολή 
καλής εκτελέσεως, του ………………………… ποσού 
…………………………………………… ευρώ ( …………….. €). 
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζημίωση του Ιδρύματος, για κάθε ζημία άμεση ή 
έμμεση που θα προξενήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης. 
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- Επίσης υποχρεούται για κάθε ασυμφωνία ή εμπόδιο που θα δυσχεράνει την έντεχνη 
και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας, να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία 
υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις.  
- Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι σύμφωνη με την διαμορφωμένη 
προσφορά του, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την εκ 
των υστέρων υπαναχώρηση της προσφερθείσης τιμής. 
- Συγκεκριμένα προϋποτίθεται ότι ο ανάδοχος, για την διαμόρφωση της προσφοράς του 
έλαβε υπόψη του την τεχνική περιγραφή και το σχέδιο της σχετικής πρόσκλησης με 
αριθμ. πρωτ. ……………………….. 
- Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα για την παροχή υπηρεσιών 
σιδηρουργικών εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 
κατά το έτος 2019 ότι δεν θα γίνει καμία αιτίαση, από μέρους του, σχετικά με 
οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα την άγνοια των συνθηκών 
εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει, πιστά την σύμβαση.  
- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, τελών 
κ.λ.π. όπως προβλέπεται από τον νόμο.  
- Σχετικά με τυχόν τροποποίηση της σύμβασης θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. 
Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της σύμβασης δεν θα παραβλάπτει της εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσιών σιδηρουργικών εργασιών, όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική 
πρόσκληση. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή 
όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.   
- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της παροχής υπηρεσιών 
σιδηρουργικών εργασιών ή μέρους αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση. 
- Ο Ανάδοχος που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης ή επιδεικνύει συμπεριφορά 
αντίθετη στα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, θα κηρύσσεται 
έκπτωτος, με επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
- Ως προς τα λοιπά θέματα του έργου ισχύουν η αριθμ. πρωτ. ……….. προσφορά του 
αναδόχου και η αριθμ. πρωτ. ………… πρόσκληση (που επισυνάπτονται στην παρούσα 
σύμβαση).  
- Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού διαβιβάσθηκε 
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους (εργοδότη και ανάδοχο) σε 
τρία (3) αντίτυπα εκ των οποίων τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το ένα 
(1) έλαβε ο ανάδοχος. Τυχόν παράληψη των ανωτέρω οδηγιών με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου καθιστά αυτόν αποκλειστικά υπεύθυνο των συνεπειών του νόμου. 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 
    Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Για τον προμηθευτή 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
  
 
  Ιωάννης Σαριδάκης  

 

      Καθηγητής  
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YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
 
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις 
ζητούμενες προδιαγραφές. 
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 
αδικήματα: 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου. 
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000. 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 3691/2008. 
Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση. 
Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 
1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




