
  

 
 
 
 

    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

             

ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΥΟΛΗ     

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

 ____ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ____________________________________________________  
 
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 
ΣΑΥ.Γ/ΝΗ : ΣΑΘΜΟ «ΔΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ, ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ, 14121 
Α.Φ.Μ.  : 999655324, Γ.Ο.Τ. ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ 
ΣΗΛ.  : 210-2896762  FAX: 210-2835647    

 

Απ. Ππυη.: ΔΛ/359 

            Μαποωζι 17-10-11 

Πεπίλητη Διακήπςξηρ Ππψσειπος Διαγυνιζμοω με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην 
πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά για ηην «Τλοποίηζη 

Πληποθοπιακοω ςζηήμαηορ για ηην ςποζηήπιξη λειηοςπγίαρ ηυν ππάξευν 
«Δομή Απαζσψληζηρ και ηαδιοδπομίαρ (ΔΑΣΑ) Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.», «Ππακηική 
άζκηζη θοιηηηϊν Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.», «Γπαθείο Διαζωνδεζηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.» και 

«Μονάδα Καινοηομίαρ και Επισειπημαηικψηηηαρ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.» » 
 

 

Ο Διδικψρ Λογαπιαζμψρ ηηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., έσονηαρ ςπψτη: 

1. Σην Κ.Τ.Α 679/ΦΔΚ Β’ 826/10.09.1996 ψπυρ κςπϊθηκε με ηο άπθπο 36 ηος Ν. 3794/2009 

(ΦΔΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρωθμιζη θεμάηυν ηος πανεπιζηημιακοω και ηεσνολογικοω ηομέα 

ηηρ ανϊηαηηρ εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» και ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 36 ηος 

Ν.3848/2010 (ΦΔΚ Α’ 71/2010). 

2. Σο άπθπο 2 παπ. 4 ηος Π.Γ. 118/2007 «Κανονιζμψρ Ππομηθειϊν Γημοζίος». 

3. Σην απψθαζη ηος Τποςπγοω Οικονομικϊν απ. 35130/739/ΦΔΚ 1291/η.Β’/11-8-2010 

«αωξηζη ηυν σπημαηικϊν ποζϊν ηος άπθπος 83 παπ. 1 ηος Ν. 2362/95 για ηη ζωνατη 

δημοζίυν ζςμβάζευν πος αθοποων ππομήθεια πποφψνηυν, παποσή ςπηπεζιϊν ή εκηέλεζη 

έπγυν  

4. Σιρ ζσεηικέρ Αποθάζειρ Ένηαξηρ Ππάξευν ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ 

Δπισειπηζιακοω Ππογπάμμαηορ «Δκπαίδεςζη & Για Βίος Μάθηζη» (ΔΠΔΓΒΜ) ηος 

Τποςπγείος  Παιδείαρ Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηυν 

5. Σην µε απιθ 41/29-9-11 (θ.4) Ππάξη ηηρ Δπιηποπήρ Δκπαίδεςζηρ και Δπεςνϊν (ΑΓΑ 

45Ο446Φ8ΥΙ-ΞΚΣ) και ηην με απιθ. 53/29-9-11 (θ.5.4) Ππάξη ηηρ Γ.Δ. ηηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. µε 

ηιρ οποίερ εγκπίθηκε η πποκήπςξη Ππψσειπος Γιαγυνιζμοω με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην 

πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά για ηην «Τλοποίηζη 

 



  

 
 
 
 

    

 

Πληποθοπιακοω ςζηήμαηορ για ηην ςποζηήπιξη λειηοςπγίαρ ηυν ππάξευν «Γομή 

Απαζσψληζηρ και ηαδιοδπομίαρ (ΓΑΣΑ) Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», «Ππακηική άζκηζη θοιηηηϊν 

Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», «Γπαθείο Γιαζωνδεζηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.» και «Μονάδα Καινοηομίαρ και 

Δπισειπημαηικψηηηαρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», πποχπολογιζμοω δαπάνηρ ζαπάνηα σιλιάδυν €  

(40.000 €) ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ  

Ππψσειπο Γιαγυνιζμψ με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομικήρ 

άποτηρ πποζθοπά για ηην «Τλοποίηζη Πληποθοπιακοω ςζηήμαηορ για ηην ςποζηήπιξη 

λειηοςπγίαρ ηυν ππάξευν «Γομή Απαζσψληζηρ και ηαδιοδπομίαρ (ΓΑΣΑ) η Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», 

«Ππακηική άζκηζη θοιηηηϊν Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», «Γπαθείο Γιαζωνδεζηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.» και «Μονάδα 

Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικψηηηαρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.» » ζςνολικοω πποχπολογιζμοω δαπάνηρ 

ζαπάνηα σιλιάδυν €  (40.000 €) ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 

 

Ο διαγυνιζμψρ ππαγμαηοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηυν ππάξευν με ηίηλο «Γομή 

Απαζσψληζηρ και ηαδιοδπομίαρ (ΓΑΣΑ) ηηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», «Ππακηική άζκηζη θοιηηηϊν 

Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», «Γπαθείο Γιαζωνδεζηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.» και «Μονάδα Καινοηομίαρ και 

Δπισειπημαηικψηηηαρ ηηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», πος ςλοποιοωνηαι απψ ηο Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα 

«Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηος ΔΠΑ (2007-2013), Άξοναρ 

Πποηεπαιψηηηαρ 5: «Αναβάθμιζη ηυν ζςζηημάηυν απσικήρ επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ και 

επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ και ζωνδεζη ηηρ εκπαίδεςζηρ με ηην αγοπά επγαζίαρ ζηιρ 3 

Πεπιθέπειερ ηαδιακήρ Δξψδος».  

Η ππάξη ςλοποιείηαι με ηην ζςγσπημαηοδψηηζη ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ  

Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. 

 

1. Πποχπολογιζμψρ: απάνηα σιλιάδερ € (40.000 €) ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 

2. Αναθέηοςζα απσή: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.  

3. Πεπιγπαθή – Ανηικείμενο ηηρ ζωμβαζηρ: Ανηικείμενο ηηρ παποωζαρ πποκήπςξηρ 

είναι η «ανάδειξη αναδψσος για ηην «Τλοποίηζη Πληποθοπιακοω ςζηήμαηορ για 

ηην ςποζηήπιξη λειηοςπγίαρ ηυν ππάξευν «Γομή Απαζσψληζηρ και ηαδιοδπομίαρ 

(ΓΑΣΑ) Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», «Ππακηική άζκηζη θοιηηηϊν Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.», «Γπαθείο 

Γιαζωνδεζηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.» και «Μονάδα Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικψηηηαρ ηηρ 

Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.»», ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηυν ανυηέπυ Ππάξευν ηος ΔΠΔΓΒΜ. 

4. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά 

ζωμθυνα με ηα κπιηήπια πος αναθέπονηαι ζηο ηεωσορ ηηρ Γιακήπςξηρ. 

5. Τποβολή πποζθοπϊν: Οι πποζθοπέρ θα καηαηεθοων  μέτρι ηην Δεσηέρα 

14/11/2011 και ώρα 11:00 π.μ. ή θα αποζηαλούν με οποιονδήποηε ηρόπο 

(ηατσδρομικώς, ζσζηημένη επιζηολή, ιδιωηικό ηατσδρομείο κ.λ.π) μέτρι ηην 

Παραζκεσή 11/11/2011 και ώρα 14:00 μ.μ. ζηο Ππυηψκολλο ηος Διδικοω 

Λογαπιαζμοω ηηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.   



  

 
 
 
 

    

 

6. Διενέπγεια διαγυνιζμοω: Ση Γεςηέπα 14/11/2011 και ϊπα 11:00 π.μ. ζηο Γπαθείο 

ηος Διδικοω Λογαπιαζμοω ηηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.  

Σο ηεωσορ ηηρ πποκήπςξηρ διανέμεηαι απψ ηη Γπαμμαηεία ηος Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν 

Έπεςναρ ηηρ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., ηαθμψρ «Διπήνη» ΗΑΠ, Ηπάκλειο Αηηικήρ, καηά ηιρ επγάζιμερ 

ϊπερ και ημέπερ (ηηλ. 210 2896762, fax: 210 2835647 και email: eidlog@aspete.gr  

 

Ο Ππψεδπορ ηηρ Επιηποπήρ  
Εκπαίδεςζηρ και Επεςνϊν  

 
 
 

Γεϊπγιορ Σωπαρ 
 

 

 

 


