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ΤΜΗΜΑ : Οικονομικών Υποθέσεων   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Γιαννακα    
ΤΗΛ.  :,210.2896754  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 15581_2021 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ    
  

 Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ. 43/4.11.2021 ( Θέμα 4.3 ) (ΑΔΑ: 
6ΠΚΒ46Ψ8ΧΙ-9ΥΓ) Πράξη της  Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα 
προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 
μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», 
προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) ημερών από την ημερομηνία 
της πρώτης δημοσίευσης της περίληψης στον Τύπο.  

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα 

που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του διαγωνισμού (κυλικεία, 
χώροι εστίασης, καφετέριες, catering, κ.λ.π.) τουλάχιστον για δύο έτη πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε επικυρωμένη επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  
 
Η τιμή εκκινήσεως για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων εκατό 
ευρώ (1.100,00€).  

 
Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της 
τιμής δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα  
(180) ημέρες που προσμετρώνται από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης προβλέπεται από την παρούσα 

διακήρυξη και ειδικότερα κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
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κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου προς την τιμή εκκινήσεως του 
διαγωνισμού, ήτοι χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. 
  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 29/11/2021, ημέρα   
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα 
Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό κτίριο), στο Μαρούσι Αττικής 
(Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 15122) ή σε όποιο σημείο 
υποδειχθεί από την αρμόδια Επιτροπή. 
 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται από το 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων κα Σοφία Γιαννακά στα τηλ. 210–2896777, 
2102896754 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 π.μ. έως 14:00. 

 
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Τμήμα Οικονομικών 

Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι (Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ»,  Μαρούσι 
Αττικής, Τ.Κ.: 15122) 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 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και από 09:00 π.μ. μέχρι 
13:00. 

            
 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 29-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς )). 
  

Η διάθεση του τεύχους της διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά από την 
διεύθυνση στην διαδρομή: http://www.aspete.gr/index.php/el/ανακοινώσεις-
προκηρύξεις/προκηρύξεις-διαγωνισμών καθώς και από το Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .   

  
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ    
         
 

 
 
                Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 
 

 

ΑΔΑ: ΨΛΧΕ46Ψ8ΧΙ-ΓΞΒ


		2021-11-08T09:35:04+0200
	Athens




