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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ )      Μαρούσι,   24/12/2013 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21     Αριθμ.Πρωτ.: Ο/4461 
Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ. 
 

 Έχοντας υπόψη: 
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. Την υπ’ αριθμ. Φ. 908/49695/Η/4-5-10 ( ΦΕΚ 161/τ.ΥΟΔΔ/6-5-10 ) Υπουργική Απόφαση 
που αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

3. Το Π.Δ.101/2013 (ΦΕΚ 135 τ.Α') "Κατάργηση, συγχώνευση, µετονοµασία τµηµάτων και 
ίδρυση Σχολής στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.". 

4. Το άρθρο 29 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α') "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". 

5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.». 
6. Τον Ν. 2362/95 ( ΦΕΚ 247/τ.Α’/95 ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.. 
7. Το Ν. 2286/95 ( ΦΕΚ 19/τ.Α’/95 ) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 
8. Το Π.Δ. 118/07 ( ΦΕΚ Α’150/07 ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
9. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-10) Υπουργική απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, που αφορά αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 
παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

10. Την υπ’ αριθμ. Π1/3305/10 ( ΦΕΚ 1789/τ.Β’/12-11-10 ) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά σύναψη, εκτέλεση και 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. 

11. Το Π.Δ. 113/22.11.2010 ( ΦΕΚ 194 Α’ ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
12. Το με αρ. Τ.Υ. 08/05.02.2013 διαβιβαστικό και το Τ.Υ.141./1.11.2013 έγγραφο της 

τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
13. Την υπ’ αριθμ. 143/19.12.2013 ( Θέμα 1.1 ) με ΑΔΑ: ΒΛΓ146Ψ8ΧΙ-ΜΚΣ και ΑΔΑΜ: 

13REQ001804043 Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που αφορά την έγκριση της 
δαπάνης.  

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΥΔ/301/19-12-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 
ΒΛΓ146Ψ8ΧΙ-8ΔΞ και ΑΔΑΜ: 13REQ001804099. 

 
 
Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. γνωστοποιεί ότι: 
 

Θα προβεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, στην προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας στην κεντρική 
πύλη εισόδου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτή αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 
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 Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (3.500,00€) συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%. 

 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ: 9749Α  Τακτικού Προϋπολογισμού της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2014.  

 Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr 
και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Πληροφορίες σε σχέση με την διαδικασία και την πρόσκληση 
δίνονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κος Μαραγκός Χρήστος στο τηλ.: 210 – 
2823241, κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 έως 14:00. Κατά τις ίδιες μέρες και ώρες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από την Τεχνική Υπηρεσία της Σχολής, κος Ιωάννης 
Κανέλλης στο τηλ. 210 2896707 πληροφορίες τεχνικής φύσεως και να επιθεωρήσουν τα σημεία 
στα οποία θα γίνει η τοποθέτηση των επικλινών κατασκευών.  
 Η υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας εταιρείας προσφορά 
θα πρέπει να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθεί σε 
σφραγισμένο φάκελο απευθείας στο Γενικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έως την 21η 
Ιανουαρίου 2014, ήμερα  Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. στο Μαρούσι ( Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», 
Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121) και θα φέρει τα κάτωθι στοιχεία: 
 
Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ. 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: O/4461 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» ) 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21  
 
Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
 
 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, επί ποινή 
αποκλεισμού, υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα, και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η 
αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει και θα σφραγίσει τις 
διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την 
αποσφράγιση της προσφοράς. 
 Σε περίπτωση που οι σφραγισμένες προσφορές αποσταλούν ή παραδοθούν 
εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, κρίνονται απαράδεκτες, δεν 
αποσφραγίζονται και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 
 Επίσης, κρίνονται απαράδεκτες και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία 
αξιολόγησης, προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης.  
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή 
στη διαδικασία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 
προσώπου. 

Αποκλείονται οι προσφορές όταν η συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο 
της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., υπερβαίνει τον συνολικό 
προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης. 
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 Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την  21η 
Ιανουαρίου 2014, ήμερα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή όπως αυτή έχει 
οριστεί. 
 Εάν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπάρξουν ισότιμες προσφορές τελικός 
ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης. Όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές καλούνται από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης, σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, 
για να προβούν σε διαπραγμάτευση. 
 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ανάδειξη του μειοδότη, η επιτροπή 
αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο αφού το παραδώσει στο Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων εγκρίνεται από την Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνεται το αποτέλεσμα στους 
συμμετέχοντες στην διαδικασία.  
 Οι τιμές των προσφορών που αφορούν την προμήθεια της παρούσας πρόσκλησης θα 
εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την 
παρούσα πρόσκληση. 
Α. Ποσά κρατήσεων όπως ισχύουν σήμερα στο καθαρό ποσό, προ Φ.Π.Α. 
     Μ.Τ.Π.Υ. 3% 

Χαρτόσημο επί Μ.Τ.Π.Υ. 2%    ΣΥΝΟΛΟ:  3,072% 
ΟΓΑ χαρτ. 20% 
 

Β. Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης   Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων ( παρ. 5, άρθρο 61 του Ν. 4146/2013), η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Στο ανώτερο ποσό διενεργείται κράτηση τέλους 
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επ΄ αυτού).  
 

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως εξής: 
4% φόρος εισοδήματος για προμήθειες αγαθών βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 και  
8% για παροχή υπηρεσιών. 

Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αφού αφαιρεθούν οι λοιπές κρατήσεις. 
 
 Στον πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό 
με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά την προμήθεια των ειδών συμπεριλαμβανομένης και της 
τοποθέτησης µε τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα 
διορθώνεται από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.  
 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, η τιμή που θα αναφέρονται 
στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας θα είναι η τελική τιμή μετά 
την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 
επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 
 Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 
 Προσφορά που δε δίδει την τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 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 ( σύμφωνα 
με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ). 

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 τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της 
προμήθειας.  
  

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: 
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Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν συναφή επαγγέλματα στην Ελλάδα ή την 
αλλοδαπή. 
Β. Συνεταιρισμοί. 
Γ. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7, του 
Π.Δ. 118/07. 
Που προέρχονται από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. 
 
 Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους 
Μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάσταση του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. 
 Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση προμηθευτών 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
 Η ένωση/κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση – κοινοπραξία, είτε 
από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.    
 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας ευθύνεται 
εξολοκλήρου. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
της ένωσης – κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά 
το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης – κοινοπραξίας μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να 
προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ( 120 ) 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 ανωτέρω.  
 Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει την διαδικασία σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:  
( i ) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας 
( ii ) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό 
( iii ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο 
Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 Στον ανάδοχο, μετά την απόφαση ανάθεσης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αποστέλλεται 
από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων σχετική έγγραφη ανακοίνωση, με απόδειξη, με την 
οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε δέκα ( 10 ) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο εστάλη η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007, 
με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει το σύνολο των ειδών της σύμβασης μέσα σε 
διάστημα εξήντα (60) ημερών  από την υπογραφή της. 

Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνεται μετά από βεβαίωση για την 
καλή εκτέλεση του έργου, από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων και με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Σημειώνεται ότι, η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 ( ΦΕΚ 151/Α/94 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ( 
και μετά τον Ν. 3842/10 ). 

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης του έργου θα πρέπει να γίνονται με 
την σύμφωνη γνώμη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Αναδόχου.  

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής στο 
προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.  

Καθ όλη τη διάρκεια της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την εκτέλεση της. 
 Η προμήθεια θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, όσα θα 
περιληφθούν στη σύμβαση και τις επί μέρους εντολές – οδηγίες της αρμόδιας Διοικητικής 
Υπηρεσίας της Σχολής, και τις διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου.  
  Επίσης, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να 
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, μετά από απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής.    
 Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διατηρεί 
το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στο συγκεκριμένο έργο.  
 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου του έργου ή μέρους αυτού σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση.  
 Ο Ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα 
κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης.   
 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 Χρυσουλάκης  
  
 
Συνημμένα:  (2)                                                                       
1) Παράρτημα 1 
2) Υπόδειγμα Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 
 
 
Απαιτούμενη προμήθεια για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι: 

  
Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας στην κεντρική πύλη της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα κατεστραμμένη. Θα αποξηλωθεί η 
υπάρχουσα μπάρα και θα απομακρυνθεί. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας στην είσοδο της σχολής, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής: 
Ηλεκτρο-υδραυλικό μειωτήρα, μονοφασικό τετραπολικό μοτέρ, δυνατότητα κονταριού 

μέχρι 6μ. με χρόνο ανοίγματος μικρότερο ή ίσο των 8 δευτερολέπτων. Το κουβούκλιο θα είναι 
χρωματισμένο σε έντονο RAL χρώμα. Η μπάρα θα είναι κατάλληλη για 180 κύκλους την ώρα. 
Θα διατίθεται σύστημα χειροκίνησης στις περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα 
συμπεριλαμβάνεται ένας πίνακας αυτοματισμού, ένας δέκτης, ένα σετ φωτοκυττάρων και έξι 
τηλεχειριστήρια για ασύρματη λειτουργία.  

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η εργασία πλήρους τοποθέτησης και συνδέσεως με την 
ηλεκτρική παροχή (παράδοση σε πλήρη λειτουργία).  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΥΡΩ) 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
 

   

 
 
 
- Οι ανωτέρω τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και θα 

παραμείνουν σταθερές μέχρι την λήξη της σύμβασης. 
- Αύξηση τιμών της προμήθειας από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του 

αναδόχου δεν γίνονται αποδεκτές.        
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