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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ      
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
Ε∆ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ )      Μαρούσι, 31-07-2014     
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21      
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 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: O/2471  
 

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 )   

  
  

 Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύµφωνα µε την αριθµ. 170/17.07.2014 ( Θέµα 2.11 ) 
(Α∆Α: ΩΠ6Χ46Ψ8ΧΙ – Χ9Θ) ( Α∆ΑΜ: 14REQ002182513 ) Πράξη της 
∆ιοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στην διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, 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, για την 
κάλυψη διδακτικών και λοιπών αναγκών της σχολής, ( CPV: 30121100 - 
4 ), προθεσµίας διενέργειας τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ηµερών από την 
ηµεροµηνία ανάρτησης της περίληψης της πρόσκλησης στο πρόγραµµα 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
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Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
χιλιάδων ευρώ ( 20.000,00€ ) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και 
στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (24.600,00€) 
συνολικά συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 
0817 του Τακτικού Προϋπολογισµού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οικονοµικών 
ετών 2014 (κατ’ εκτίµηση 9.000,00€) και 2015 (κατ’ εκτίµηση 
15.600,00€). 
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 03-09-2014, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. από την αρµόδια επιτροπή στην αίθουσα 
συσκέψεων της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό 
Κτίριο), στο Μαρούσι Αττικής (Σταθµός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο 
Αττικής, Τ.Κ.: 141 21). 
 Εγγύηση συµµετοχής δεν προβλέπεται από την παρούσα 
πρόσκληση.  
 ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την πρόσκληση 
δίδονται από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων κα Νικολέτα Στρακούλα 
στο τηλέφωνο 210 – 2896754 και κος ∆ηµήτριος Αγιώτης στο τηλέφωνο 
210 – 2896743, κατά τις εργάσιµες µέρες και από 09:00 έως 14:00.   
 Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στο Κεντρικό 
Πρωτόκολλό 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 την προηγούµενη εργάσιµη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 02-09-2014, 
ηµέρα Τρίτη και από 09:00 π.µ. µέχρι 13:00 µ.µ.            
 Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι 
ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν 
τις προσφορές τους στην Υπηρεσία ( δηλαδή στη περίπτωση αυτή οι 
προσφορές µπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία µέχρι 03-09-
2014, ηµέρα Τετάρτη 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 – 2896743 και 210 - 2896754, 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 ∆.Ε. 
                             της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
 
 
 

       Ιωάννης Χρυσουλάκης  
               Οµότιµος Καθηγητής 
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