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  Μαρούσι,  

                                            Αριθμ. πρωτ.:  
 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υποθέσεων                     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣτοΪλίδου, Σ. Γιαννακά                  
ΤΗΛ.: 210 – 2896777, 210 - 2896754       
FAX:  210 – 2821095                   
e – mail: sgiannaka@aspete.gr 
                                           
 
 
 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Θέμα: Ανακοίνωση σε σχέση με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 

14813_2022/27-6-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με 

συστημικό αριθμό  163391 για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 

τη δημιουργία στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης-ΑΣΠΑΙΤΕ ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και 

την ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων 

προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων 

εβδομήντα  ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.050.570,39€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 
Σε απάντηση των ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω αναφερθείσα διακήρυξη 

διευκρινίζουμε τα εξής:  

 

Ερώτημα 1): Θέλετε να υπάρχουν στη βασική συσκευή τα παρελκόμενα για 

περιστροφική κίνηση (rotating movement), γωνιακή παλινδρομική κίνηση 
(angular reciprocating movement), γραμμική παλινδρομική κίνηση ή να 

προσφέρονται σε ξεχωριστή τιμή; 

 

Να προσφέρονται σε μία ενιαία τιμή. 

 

Ερώτημα 2): Στη παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
ζητάτε :β) να διαθέτουν στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούν τουλάχιστον 

ένα (1) τεχνικό με εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε έργα παρόμοια με τα 

τμήματα για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Θέλετε απλά να αναφέρεται σε 

επίσημο κείμενο [ για την περίπτωση που κατακυρωθούμε ως μειοδότες] της 

εταιρείας μας η να δώσουμε κάποιο επίσημο έγγραφο.  

 
Να τεκμηριώσετε την απαίτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που έχετε στην διάθεση 

σας. 
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Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr, στον διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ., www.aspete.gr 
και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

Κατά τα λοιπά η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 

14813_2022/27-6-2022 σχετικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 22PROC010825293 και 

ΑΔΑ:9ΖΡΦ46Ψ8ΧΙ-Φ6Δ ( περίληψη διακήρυξης). 

  

          

                                                               Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ    

         
 

 

 

                Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 
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