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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  

ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ        
Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι 

(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΕΗΣ) 

Αρ. πρωτ.: 1941_2021 
Μαρούσι: 08/3/2021 

 

ΠΕΡΙΛ ΗΨ Η Δ ΙΑΚΗ ΡΥΞΗΣ  
Συνοπτ ικού  (Πρόχε ιρ ου )  Δ ιαγων ισμ ού  

γ ια  την  παρο χή  υπηρεσ ι ών  δ ι ερεύνησης  κ α ι  τ εκμη ρ ίωσης  φέ ροντος  
οργαν ισ μού  κτηρ ίων  της  ΑΣΠΑΙΤΕ  γ ια  τ ι ς  ανάγκες  τ ου  Προγράμμ ατο ς  με  

τ ί τλο :  «Δ ιερευνητ ικέ ς  εργασίες  σκυ ροδέ ματος  κα ι  χαλύβδ ινων  
οπλ ισμώ ν γ ια  τον  στατ ικό  έ λεγχο  κα ι  την  εκπόνηση  στα τ ικής  μελέ της  

επάρ κε ιας  κτ ιρ ίων  της  ΑΣΠΑΙΤΕ  στ ο  Μαρούσι»  με  σ φρ αγ ι σμ έ νες  
προσ φο ρ έ ς  κα ι  κρ ι τήρ ιο  κατακύρωσ ης  την  πλέ ον  συμφέ ρουσα από  

ο ικονομ ική  άπο ψη προσ φορά μόν ο  βάσε ι  τ ιμής  
 
 

1. Αναθέτουσα αρχή: Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (AΣΠΑΙΤΕ) - Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ, Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη», Τ.Κ. 15122, Μαρούσι, τηλ.: 
2102896883, Fax: 2102835647, ηλεκτρονική διεύθυνση: impenopoulos@aspete.gr  

2. Προϋπολογισμός: : Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 25.000,00€, 
πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 31.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(CPV: 71328000-3 Υπηρεσίες 
επαλήθευσης του σχεδιασμού φερουσών δομών). 

3. Περιγραφή - Αντικείμενο της Προκήρυξης: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του 
Προγράμματος με τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο 
και την εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι».  

4. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για το σύνολο των 
υπηρεσιών. 

5. Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή 
Ενώσεις/Κοινοπραξία αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2513/1997 και ασχολούνται σε τομείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος 
Διαγωνισμού. 
Δε γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς για υπηρεσίες του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

7. Διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης: Όσοι παραλάβουν το τεύχος της Προκήρυξης από το διαδικτυακό 

τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ (https://elke.aspete.gr/) θα πρέπει να 

στείλουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
impenopoulos@aspete.gr έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων 
παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποσταλεί τυχόν συμπληρωματικά 
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ΄ αυτής. 
Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος και από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες. Η παραλαβή του τεύχους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική 
(courier). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

8. Προθεσμία υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 
22/03/2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:30 π.μ.. Οι προσφορές κατατίθενται στη Μονάδα Οικονομικής και 
Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών 
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και έργων) στο Μαρούσι. 
9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 22/03/2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ή σε όποιο σημείο 
υποδειχθεί από την αρμόδια Επιτροπή. 

10. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παροχή εγγράφων – Αποστολή των προσφορών: Ειδικός 
Λογαριασμός ΑΣΠΑΙΤΕ, Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη», Τ.Κ. 15122, Μαρούσι, τηλ.: 2102896883, ηλεκτρονική 
διεύθυνση: impenopoulos@aspete.gr. 

 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 
 

Σπυρίδων Λ. Πανέτσος 
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