
 

  
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 6560 

                                                                                                                Αιγάλεω:01/11/2013 

Περίληψη Επαναπροκήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ 

του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [48] με MIS 379389 

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 την παρούσα Διακήρυξη. 

3. Την με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΕΠ 

6, CCI: 2007GR05UP0002) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

4. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις όπως ισχύει σήμερα». 

5. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 

6. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/2011), Άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 

7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».  

8. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18/2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, 

κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις»  

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

Ερευνητικών Προγραμμάτων. 

10. Την με αριθ Πρωτ. 17037/13-10-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου 

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με κωδικό έργου 299967, και την με αριθμό 8716/27.05.2011 

ισχύουσα τροποποίησή της. 

11. Την µε αριθ 23/24-10-2013 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας µε την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την 



    

 
 
 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού» προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων 

δέκα € (99.810,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση 

ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [48] με MIS 379389. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.  

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα € (99.810,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 81.146,34 €. 

1. Αναθέτουσα αρχή: Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων. 

2. Τόπος Παράδοσης προσφορών : H έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

3. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

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

αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού». 

5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και 

νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της 

Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 

ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την 

έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

7. Εγγυητική συμμετοχής: Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο 5% επί της συνολικής προσφερόμενης προϋπολογισθείσας αξίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

8. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α 

9. Χρόνος υλοποίησης :Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

10. Τόπος – Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης και συμπληρωματικών τευχών :  Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Τμήμα 

Ερευνητικών Προγραμμάτων, Αγίου Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω, καθημερινά 8.30 π.μ. – 14.00 μ.μ. σε 

έντυπη μορφή έως και την 25/11/2013 ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.teiath.gr  

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

http://www.teiath.gr/


    

 
 
 

 

Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι την Τρίτη 03/12/2013 και ώρα 11.00 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 τη Δευτέρα 02/12/2013 και 

ώρα 14.30 μ.μ.  

12. Διενέργεια διαγωνισμού: Ημέρα Τρίτη 03/12/2013 και ώρα 11.30 π.μ. στο ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Ερευνητικών 

Προγραμμάτων, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω.  

Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από το Γραφείο του 

προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ (κα. Ε. Χονδροδήμα) τηλ.: 210-53.85.173 , FAX: 210-53.85.384 ή στο e-mail: 

secrarch@teiath.gr.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

mailto:apapath@teiath.gr

