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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ                                             

   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
Ε∆ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ )      Μαρούσι, 31-07-2014      
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21    Αριθµ.Πρωτ.: Ο/2471 
Α.Φ.Μ.: 999655324, ∆.Ο.Υ.: Αµαρουσίου  
 
ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικών Υποθέσεων 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρ. Μαραγκός & Νικ. Στρακούλα  
ΤΗΛ. : 210.2823241 & 210.2896754 
FAX : 210.2821095 
e - mail : xmaragkos@aspete.gr 
  nstrakoula@aspete.gr 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150.000 ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ 

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ 
ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   
( CPV: 30121100 – 4 ) 

 
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 αριθµό. Φ. 908/49695/Η/4-5-10 ( ΦΕΚ 161/τ.ΥΟ∆∆/6-5-10 ) Υπουργική 
Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

3. Το Π.∆. 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. )». 

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

5. Τον Ν. 1404/1983 ( ΦΕΚ 173/τ. Α’ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι 
σήµερα.  

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

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

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. 
9. Το Π.∆. 118/07 ( ΦΕΚ Α’150/07 ) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. 
10.Την αριθµό. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «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» (ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010). 

11.Την αριθµό. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/Β/12.11.2010) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση 
και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 2 (παρ . 5, 12, 13 και 16) του Ν .2286/95». 

12.Το Π.∆. 113/22-11-2010 ( ΦΕΚ 194/ τ. Α’ ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
διάστικτες».  
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13.Τον Ν. 3377/2005 ( ΦΕΚ 202/Α’/19-05-2005 ), άρθρο 35 «επιβολή παραβόλου 
για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης» 

14.Τον Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του Π.∆. 318/1992 ( Α’ 161 ) και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 όπως 
τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.∆. 118/07.   

15.Την αριθµό. 144/30.12.2013 ( Θέµα 1.4 ) Πράξη της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε 
Α∆Α: ΒΛΓ∆46Ψ8ΧΙ – ΦΙΤ που αφορά σε συγκρότηση επιτροπών.  

16.Την αριθµό. 170/17-07-2014 ( Θέµα 2.11 ) Πράξη της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε 
Α∆Α: ΩΠ6Χ46Ψ8ΧΙ – Χ9Θ και Α∆ΑΜ: 14REQ002182513 που αφορά σε έγκριση 
δαπάνης.  

17.Την αριθµό. πρωτ. ΟΥ∆/215/17-07-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε 
Α∆Α: 73ΥΛ46Ψ8ΧΙ – ΘΟ9 και Α∆ΑΜ: 14REQ002182583. 

 
 Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας 
ανάθεση, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την µίσθωση 
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος βαρέως τύπου ικανότητας τουλάχιστον 150.000 
φύλλων µηνιαίως και λειτουργίας αυτού ( παραγωγή φωτοαντιγράφων ) που θα 
τοποθετηθεί και θα λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, 
για ένα ( 1 ) έτος από την υπογραφή της σύµβασης, µε την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης για την κάλυψη των διδακτικών και λοιπών αναγκών της Σχολής µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά 
φωτοαντίγραφο.   
 
 Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται µέχρι του ποσού των είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( 24.600,00€ ) συνολικά συµπεριλαµβανοµένου και 
του Φ.Π.Α. 
 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0817 Τακτικού Προϋπολογισµού της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονοµικών ετών 2014 ( κατ’ εκτίµηση 9.000,00€ ) και 2015 ( κατ’ 
εκτίµηση 15.600,00€ ).  
 
 Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στον διαδικτυακό τόπο της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων. 
 Περίληψη της πρόσκλησης είναι αναρτηµένη στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», 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 Νικολέτα Στρακούλα στο τηλ.: 210 – 2896754 και 
κος ∆ηµήτριος Αγιώτης στο τηλ.: 210 - 2896743, κατά τις εργάσιµες µέρες και από 
09:00 έως 14:00. 
 

 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 03-09-2014, ήµερα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. 
στο Μαρούσι (Σταθµός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 141 21) και θα φέρει 
τα κάτωθι στοιχεία: 
 
Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150.000 ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ( ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ) ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ 
ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ 
ΜΑΡΟΥΣΙ, ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Ο/  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ε∆ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» ) 
ΤΑΧ. ∆/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. 
 
 Εγγυήσεις συµµετοχής δεν προβλέπονται από την παρούσα πρόσκληση.  
 
 Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 03-
09-2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. από την αρµόδια επιτροπή που έχει 
οριστεί µε την 144/30.12.2013 ( Θέµα 1.4. ) Πράξη της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε Α∆Α: 
ΒΛΓ∆46Ψ8ΧΙ – ΦΙΤ. 
 
 Εάν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπάρξουν ισότιµες προσφορές τελικός 
ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης. Όλοι οι 
προσφέροντες που θα έχουν 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 ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνεται το 
αποτέλεσµα στους συµµετέχοντες στην διαδικασία.  
 
 Η προσφερόµενη τιµή που αφορά την παρούσα πρόσκληση θα εκφράζεται σε 
ευρώ. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α., για την υλοποίηση της µίσθωσης που προβλέπεται 
από την παρούσα πρόσκληση. 
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Α. Ποσά κρατήσεων όπως ισχύουν σήµερα στο καθαρό ποσό, προ Φ.Π.Α. 
1) Σε ποσοστό 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.  
2) 2% επί των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., και                            Σύνολο: 3,072% 
3) 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου  
 
Β. Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων 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 ανωτέρω ποσό 
διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% ( πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
επ’ αυτού ). 
Κατά την πληρωµή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε 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.  
 
 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ).    

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. 
 Προσφερόµενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά 
χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 
 Η τιµή ανά φωτοαντίγραφο Α4 χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την 
σύγκριση των προσφορών.  
 Σε περίπτωση λογιστικής 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 τη χαµηλότερη τιµή.  

  
∆ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν: 
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.∆. 118/07.  
Που προέρχονται από τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.∆.Σ.   

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα µόνο 
διαγωνιζόµενο σχήµα, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό.  
 Το νοµικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
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την Συµφωνία ∆ηµοσίων 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 υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την 
κρίση της ∆ιοικούσας Επιτροπής, περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία 
για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι εξήντα ( 60 ) 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 την υπό ανάθεση µίσθωση  
Σε περίπτωση µαταίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της 
παρούσας Πρόσκλησης, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ ( 2.000,00€ ) η οποία αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 10% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ανωτέρω, χωρίς τον Φ.Π.Α.. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο 
κατά δύο ( 2 ) µήνες.  
  

Στον ανάδοχο, µετά την απόφαση ανάθεσης της ∆.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 
( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ) , προσκοµίζοντας την ανωτέρω σχετική εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της 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.∆. 118/2007, µε απόφαση της ∆.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. 

 
Η καταβολή της αποζηµίωσης θα γίνεται κάθε µήνα µε την προσκόµιση 

τιµολογίου στην αντίστοιχη υπηρεσία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τµήµα Οικονοµικών 
Υποθέσεων, µετά την παραλαβή των εκδοθέντων φωτοαντιγράφων από την αρµόδια 
επιτροπή που έχει οριστεί µε την 144/30.12.2013 (Θέµα 1.4) Πράξη της ∆.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε Α∆Α: ΒΛΓ∆46Ψ8ΧΙ – ΦΙΤ, µετά την περιοδική πιστοποίηση του 
αριθµού των εκδοθέντων φωτοαντιγράφων από την αρµόδια επιτροπή περιοδικής 
πιστοποίησης που έχει οριστεί µε την 170/17.07.2014 ( Θέµα 2.11 ) Πράξη της ∆.Ε. 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε Α∆Α: ΩΠ6Χ46Ψ8ΧΙ – Χ9Θ και Α∆ΑΜ: 14REQ002182513. 
Επιπλέον η καταβολή της αποζηµίωσης θα γίνεται και µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
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δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων. 

 
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης της µίσθωσης 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 εργασιών. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν 
έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιασδήποτε άλλης αµοιβής στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.  

 
Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της µίσθωσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση τους. 

 
 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών 
τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας.  
 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.  
 Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 ( 1 ) Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 

καταστήµατος του αναδόχου. 
 ( 2 ) Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του αναδόχου.  
 ( 3 ) Πληµµύρα. 
 ( 4 ) Σεισµός. 
 ( 5 ) Πόλεµος.  
 
 Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας δέκα ( 10 ) ηµερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι ( 20 ) ηµερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας 
τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.  
 
 Η µίσθωση θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση, όσα 
θα περιληφθούν στη σύµβαση και τις επί µέρους εντολές – οδηγίες της αρµόδιας 
∆ιοικητικής 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 ∆ιοικούσας Επιτροπής.    
 Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης της µίσθωσης, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
διατηρεί το δικαίωµα µη καταβολής µέρους ή όλης της αποζηµίωσης που αφορά στο 
συγκεκριµένο έργο.  
 Αν ο Ανάδοχος διακόψει ( χωρίς τη συναίνεση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ) το έργο, πριν 
την ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής 
ρήτρας ( προς την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ) ηµερησίως τριάντα ( 30 ) ευρώ για κάθε ηµέρα 
διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης.  
 Στην ανωτέρω περίπτωση η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον 
ανάδοχο, να προβεί σε απευθείας ανάθεση ( µε ελεύθερη τιµή ) των σχετικών εργασιών 
σε τρίτο και να αξιώσει, από τον έκπτωτο ανάδοχο, την τυχόν προκύπτουσα διαφορά 
τιµής, παράλληλα µε την αξίωση για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ 
αυτού.  
 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύµβασης. 
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 Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του αναδόχου για την 
απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας, 
δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του 
επαγγελµατικού κινδύνου κ.τ.λ.. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του 
ανωτέρου όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε τον ανάδοχο και θα κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007.    
  

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της µίσθωσης ή 
µέρους αυτής 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 ∆ικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια της Αθήνας, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική 
Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
 
 
 
 

     Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. 
        της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
 
 
                   Ιωάννης Χρυσουλάκης  
            Οµότιµος Καθηγητής 
 
 
 
Συνηµµένα: ( 4 ) 
1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ   
2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ   

 
1. Η τιµή στην οποία θα παράγει και θα πωλεί φωτοαντίγραφα για τους σπουδαστές ο 
ανάδοχος, δεν θα υπερβαίνει το τετραπλάσιο της τιµής στην οποία θα εκδίδει 
φωτοαντίγραφα για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
2. Η προσφερόµενη τιµή των φωτοαντιγράφων θα περιλαµβάνει όλα τα έξοδα (π.χ. 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κόστος ανταλλακτικών, toner, αναλωσίµων, πιθανό 
κόστος χρήσης φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος, κόστος συρραφίδων και κόστος 
υπαλληλικού προσωπικού χειρισµού λειτουργίας του µηχανήµατος κ.α.) για την 
έκδοσή τους, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους χάρτου. 
3. Το ωράριο λειτουργίας του µηχανήµατος ορίζεται από τις 07.30 π.µ. έως 20.00 µ.µ. 
από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή. 
4. Ο ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να µην λειτουργεί το µηχάνηµα κατά το µήνα 
Αύγουστο και κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα 
κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
5. Ο ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να µπορεί να εκτελεί και να αµείβεται για συναφείς 
εργασίες (π.χ. βιβλιοδεσίες, πλαστικοποιήσεις, κ.α.), αφού προσφέρει τη µικρότερη 
τιµή για αυτές. 
6. Ο ανάδοχος θα παράγει έως 200 φωτοαντίγραφα άµεσα. Σε περίπτωση που 
απαιτείται η παραγωγή περισσοτέρων θα είναι υποχρέωση του µειοδότη να τις παράγει 
εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση που ο µειοδότης αργεί, πέραν των 24 ωρών, την 
παράδοση αιτουµένων φωτοαντιγράφων, για κάθε ηµέρα αργοπορίας υπόκειται σε 
ποινική ρήτρα 100 ευρώ, η οποία επιβάλλεται µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η ∆ιοικούσα 
Επιτροπή µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου έχει το δικαίωµα να επιβάλλει 
το παραπάνω πρόστιµο και στην περίπτωση µερικής εκτέλεσης της σύµβασης. Η 
είσπραξη του προστίµου γίνεται µε ισόποση παρακράτηση από την αµέσως επόµενη 
µηνιαία πληρωµή του αναδόχου και σε περίπτωση ανεπάρκειας του ποσού αυτού µε 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
7. Ο ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να παράγει και να πωλεί φωτοαντίγραφα για τους 
φοιτητές. 
8. Ο ανάδοχος δεν θα έχει το δικαίωµα να προσλάβει ή να απασχολεί µε οιονδήποτε 
τρόπο φοιτητή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για το σύνολο των εργασιών που θα του ανατεθούν στα 
πλαίσια της ανωτέρω σύµβασης µίσθωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αθετήσει τον 
παραπάνω όρο η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση µονοµερώς, και να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο επιβάλλοντας µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όλες τις κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007. 
9. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα έχει την υποχρέωση να παράγει τουλάχιστον 1.000.000 
φωτοαντίγραφα το έτος. Η συνολική ετήσια αξία των παραγόµενων φωτοαντιγράφων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόµενη δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι 
είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ ( 24.600,00€ ) συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
10. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία 
ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί 
για την υλοποίηση της σύµβασης. 
11. Η τιµή χρέωσης στη περίπτωση φωτοαντιγράφου Α3 καθώς και στην 
περίπτωση της διπλής όψης θα είναι η διπλάσια της τιµής του 
φωτοαντιγράφου Α4.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ   

Φωτοαντίγραφο Α4    

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ € 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ .............................................................. 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης ......................... 
 
Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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 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 µίσθωση και λειτουργία ενός ( 1 ) φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος βαρέως 
τύπου και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ……………… 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 ............................................  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 
σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’  
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ                                                                   
                                                                           
    

      Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 
Ε∆ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)                       
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21       
                                                                                       Αριθµ. Πρωτ.:   
Α.Φ.Μ.: 999655324 ∆ΟΥ Αµαρουσίου                                              
 
 
  

        Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 

Μίσθωσης και λειτουργίας ενός ( 1 ) φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος βαρέως τύπου 
για την κάλυψη διδακτικών και λοιπών αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

( Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α ……………………………………….. ) 
 
Σήµερα στις ………………….., ηµέρα …………., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εδρεύει στο 
Μαρούσι ( Σταθµός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Τ.Κ.: 141 21 ), µεταξύ των παρακάτω 
συµβαλλοµένων: 
Α. Του Ιωάννη Χρυσουλάκη, Οµότιµος Καθηγητής, Προέδρου της ∆.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εκπροσωπεί αυτή σύµφωνα µε την αριθµ. Φ. 908/49695/Η ( ΦΕΚ 
161/06-05-2010/τ. ΥΟ∆∆ ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, που αφορά την ανασυγκρότηση της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που θα 
αποκαλείται στη Σύµβαση αυτή και «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ»  
Β. Της εταιρείας µε επωνυµία .………………………, Α.Φ.Μ.: ………………, ∆ΟΥ: 
…………, ∆/ΝΣΗ: ……………………, τηλ. ……………, fax: ……….., που θα αποκαλείται 
στη Σύµβαση αυτή και «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»  
 

συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά αµοιβαία τα εξής: 
 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων Ιωάννης Χρυσουλάκης, Οµότιµος Καθηγητής, Πρόεδρος 
της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Εργοδότης ), µετά από Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που έγινε 
σύµφωνα µε την αριθµ. ……………………… (Θέµα …….) Πράξη της ∆.Ε. της  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε Α∆Α: …………………….., που αναφέρεται στην αριθµ. πρωτ. 
………………… Πρόσκληση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αναθέτει την µίσθωση ενός (1) 
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος βαρέως τύπου και την λειτουργία αυτού ( παραγωγή 
φωτοαντιγράφων ), σύµφωνα µε την αριθµ. ……………… (Θέµα …….) Πράξη της ∆.Ε. 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε Α∆Α: …………….. στην ………………….., αντί του ποσού των 
………. ανά φωτοαντίγραφο Α4, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε 
την αριθµ. ……………… προσφορά της και τους παρακάτω αναγραφόµενους όρους: 
1. Η τιµή στην οποία θα παράγει και θα πωλεί φωτοαντίγραφα για τους σπουδαστές ο 

ανάδοχος δεν θα υπερβαίνει το τετραπλάσιο της τιµής στην οποία θα εκδίδει 
φωτοαντίγραφα για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

2. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα έχει την υποχρέωση να παράγει τουλάχιστον …………… 
φωτοαντίγραφα το έτος. 
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3. Η προσφερόµενη τιµή των φωτοαντιγράφων περιλαµβάνει όλα τα έξοδα (π.χ. 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κόστος ανταλλακτικών, toner, αναλωσίµων, πιθανό 
κόστος χρήσης φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος, κόστος συρραφίδων και κόστος 
υπαλληλικού προσωπικού χειρισµού λειτουργίας του µηχανήµατος  κ.α.) για την 
έκδοσή των, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους χάρτου. 

4. Το ωράριο λειτουργίας του µηχανήµατος ορίζεται από 07.30 π.µ. έως 20.00 µ.µ. 
από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή. 

5. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να µην λειτουργεί το µηχάνηµα κατά το µήνα 
Αύγουστο και κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα 
κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή.  

6. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωµα να µπορεί να εκτελεί και να αµείβεται για συναφείς 
εργασίες (π.χ. βιβλιοδεσίες, πλαστικοποιήσεις, κ.α.), αφού έχει προσφέρει τη 
µικρότερη τιµή για αυτές. 

7. Ο ανάδοχος θα παράγει έως 200 φωτοαντίγραφα άµεσα. Σε περίπτωση που 
απαιτείται η παραγωγή περισσοτέρων θα είναι υποχρέωση του αναδόχου να τις 
παράγει εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αργεί, πέραν των 24 ωρών, 
την παράδοση των αιτουµένων φωτοαντιγράφων, για κάθε ηµέρα αργοπορίας 
υπόκειται σε ποινική ρήτρα 100 ευρώ, η οποία επιβάλλεται µε απόφαση της 
∆ιοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου 
έχει το δικαίωµα να επιβάλλει το παραπάνω πρόστιµο και στην περίπτωση µερικής 
εκτέλεσης της σύµβασης. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε ισόποση 
παρακράτηση από την αµέσως επόµενη µηνιαία πληρωµή του αναδόχου και σε 
περίπτωση ανεπάρκειας του ποσού αυτού µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 

8. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωµα να παράγει και να πωλεί φωτοαντίγραφα για τους 
φοιτητές. 

9. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµιά 
ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που 
απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού έργου. 

10. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να προσλάβει ή να απασχολεί µε οιονδήποτε 
τρόπο φοιτητή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για το σύνολο των εργασιών που του ανατίθεται στα 
πλαίσια της παρούσας σύµβασης µίσθωση. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αθετήσει 
τον παραπάνω όρο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση µονοµερώς 
και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο επιβάλλοντας µε απόφαση της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όλες τις κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007. 

11. Εάν ο ανάδοχος παραβαίνει συστηµατικά τους παραπάνω όρους της σύµβασης 
(π.χ. πολλαπλά πρωτόκολλα παράβασης κ.λπ.) ή επιδεικνύει συµπεριφορά αντίθετη 
στα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης κηρύσσεται έκπτωτος και 
επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όλες οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 

12. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα έχει την υποχρέωση να παράγει τουλάχιστον 1.000.000 
φωτοαντίγραφα το έτος. Η συνολική ετήσια αξία των παραγόµενων φωτοαντιγράφων 
δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόµενη δαπάνη της παρούσας 
πρόσκλησης, ήτοι είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ ( 24.600,00€ ) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

13. Η τιµή χρέωσης στη περίπτωση φωτοαντιγράφου Α3 καθώς και στην 
περίπτωση της διπλής όψης θα είναι η διπλάσια της τιµής του 
φωτοαντιγράφου Α4.  

 
Χρόνος Έναρξης-Ισχύος Σύµβασης        
Η έναρξη ισχύος της σύµβασης είναι η …………………….. ηµεροµηνία από την οποία ο 
ανάδοχος υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει και να λειτουργεί όλο τον αναγκαίο 
εξοπλισµό στα πλαίσια των όρων της παρούσας σύµβασης. Η ισχύς της σύµβασης θα 
είναι ενός (1) έτους, δηλαδή από ………………… έως και ………………………, σύµφωνα 
µε την αριθµ. πρωτ. ……………… Πρόσκληση της Σχολής. 
 
Τρόπος Πληρωµής    
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Η πληρωµή θα γίνεται µηνιαίως µετά την παραλαβή των εκδοθέντων φωτοαντιγράφων 
από την αρµόδια επιτροπή που έχει οριστεί µε την 144/30.12.2013 ( Θέµα 1.4 ) 
Πράξη της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε Α∆Α: ΒΛΓ∆46Ψ8ΧΙ – ΦΙΤ, µετά την περιοδική 
πιστοποίηση του αριθµού των εκδοθέντων φωτοαντιγράφων από την αρµόδια επιτροπή 
περιοδικής πιστοποίησης που έχει οριστεί µε την /.2014 (Θέµα ) Πράξη της ∆.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε Α∆Α ,  την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου από τον ανάδοχο καθώς 
και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του, µετά την αφαίρεση των νοµίµων 
κρατήσεων, µη έχοντας ο αναφερόµενος τη δυνατότητα περαίωσης εξωτερικών 
εργασιών. 
 
Κρατήσεις-Εγγυοδοσία     
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής ο/η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε 
την αριθµ. …………………………. Εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………… 
ποσού …………….. ευρώ (……………..€). 
 
Λοιποί Όροι 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από …………. προσφορά του/της αναδόχου και η αριθµ. πρωτ. 
…………. µε Α∆Α: ……………….. Πρόσκληση. 
 
Οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τρία ( 3 ) όµοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο 
χαρτιού τα οποία, αφού διαβάστηκε υπογράφονται ως ακολούθως και από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 
Από τα τρία πρωτότυπα τα δύο κρατήθηκαν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το ένα έλαβε η 
ανάδοχος. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

         Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.                                                   Για τον Ανάδοχο  
        Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. 
 
 
 
       Ιωάννης Χρυσουλάκης                                                                  
        Οµότιµος Καθηγητής  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


