
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

_ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ______________________ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 
Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Αρ. Πρωτ.:ΕΛ/2220 
Μαρούσι: 25/6/2015 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
Πρόχε ιρου  Μειοδοτ ικού  Διαγων ισμού  

γ ια  την  παροχή  υπηρεσ ιών  φύλαξης  των  χώρων  λε ι τουργ ίας  του  Ετήσ ιου  
Προγράμματος  Πα ιδαγωγ ικής  Κατάρτ ισης  (Ε .Π .ΠΑ Ι .Κ . )  κα ι  του  Προγράμματος  
Ε ιδ ί κ ευσης  στην  Συμβουλευτ ική  κα ι  τον  Προσανατολ ισμό  (Π .Ε .ΣΥ .Π . )  στην  
Α .Σ .ΠΑ Ι .Τ .Ε .  Αθήνας  (Μαρούσ ι )  στο  πλα ίσ ιο  του  Προγράμματος :  «Ετήσ ιο  

Πρόγραμμα  Πα ιδαγωγ ικής  Κατάρτ ισης  (Ε .Π .ΠΑ Ι .Κ . )  κα ι  Πρόγραμμα  Ε ιδ ί κ ευσης  
στην  Συμβουλευτ ι κή  κα ι  τον  Προσανατολ ισμό  (Π .Ε .ΣΥ .Π . ) »  

 

1. Αναθέτουσα αρχή: Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) - Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: 
2102896760 - 2102896974, Fax: 2102835647, ηλεκτρονική διεύθυνση: eidlog2@aspete.gr. 

2. Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 42.276,42€, πλέον 
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 52.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (CPV: 79713000 – 5). 

3. Περιγραφή - Αντικείμενο της Προκήρυξης: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης 
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και του Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) 
στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνας (Μαρούσι) στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 
(Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

4. Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών. 
5. Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο Διαγωνισμό έχουν: 

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
β) ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07, 
γ) συνεταιρισμοί, 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαθέτουν ειδική άδεια 
λειτουργίας επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α’ 164 ), όπως αυτές 
ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις, και προέρχονται από τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. 
και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Προκήρυξη, καθώς επίσης και τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της Προκήρυξης. 

7. Διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης: Η διάθεση του τεύχους της προκήρυξης γίνεται από την έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής 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. Οι παραλήπτες της προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 
έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Όσοι παραλάβουν το τεύχος της Προκήρυξης από το δικτυακό τόπο της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (http://www.aspete.gr) θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
φαξ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eidlog2@aspete.gr. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται 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. 

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα γίνει την 9/7/2015, ημέρα 
Πέμπτη, και ώρα 12:30μ.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

9. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παροχή εγγράφων – Αποστολή των προσφορών: Ειδικός 
Λογαριασμός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: 2102896760 - 
2102896974, Fax: 2102835647, ηλεκτρονική διεύθυνση: eidlog2@aspete.gr. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
 

Σαράντος Ψυχάρης 

ΑΔΑ: 764Β46Ψ8ΧΙ-ΚΤΥ
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