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Περίληψη Επαναπροκήρυξης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή για τo υποέργο 2 «Προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού» της πράξης «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα 

του ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 380444 

Το ΤΕΙ –Αθήνας - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 

156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

συμπληρωματικά και αναλογικά ως προς τα ζητήματα που συμβιβάζονται με τη φύση του αντικειμένου της 

Διακήρυξης. 

3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 σχετικά με 

την «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». 

4. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων του ΤΕΙ-Αθήνας – Τμήμα 

Ερευνητικών Προγραμμάτων. 

5. Την με αριθ. Πρωτ. 16047/9-10-12 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό Ο.Π.Σ 380444. 

6. Την µε αριθ. 4/14-02-13 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το υποέργο 2 «Προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού» της πράξης «Ανοικτά 

ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 380444 προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των ενενήντα 

τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (93.064,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

7. Την µε αριθ. 17/29-07-13 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας µε την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το υποέργο 2 «Προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού» της πράξης «Ανοικτά 

ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 380444 προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των ενενήντα 

τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (93.064,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

 

 

 



    

 
 
 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή το υποέργο 2 «Προμήθεια 

Λογισμικού και Εξοπλισμού». Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανοικτά 

ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 380444, που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013). 

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1. Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των ενενήντα τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (93.064,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2. Αναθέτουσα αρχή: Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

3. Περιγραφή – Αντικείμενο του διαγωνισμού: Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για το υποέργο 2 «Προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού». 

4. Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή  

5. Χρόνος υλοποίησης : τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο 

Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι την Τρίτη, 10/09/2013 και ώρα 10.30 π.μ. ή 

να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) 

μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την Δευτέρα, 09/09/2013 

και ώρα 14.00 μ.μ.  

7. Διενέργεια διαγωνισμού: Ημέρα Τρίτη, 10/09/2013 και ώρα 11.00 π.μ. στο Τμήμα Ερευνητικών 

Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω.  

Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται 

είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική καθημερινά από τις 8.00 π.μ.-14.00 μ.μ έως και την Τετάρτη, 

28/08/2013.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-53.85.174 Fax: 210-53.14.738. Ηλεκτρονική διεύθυνση : 

eee@teiath.gr. 

Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eee@teiath.gr ή στο Fax: 

210 53.14.738.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 
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