
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας 
Συνοπτικός Διαγωνισμός «Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής της Πράξης»  

σελ. 1 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ – ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
 
 

           Μαρούσι, 13-04-2018 

           Αρ. Πρωτ.: 1685 

 
 
 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Φαξ: 210-3442153 
e-mail: :  epiteliki@minedu.gov.gr 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), Τομέα 

Παιδείας, διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής της Πράξης», 

στο πλαίσιο των Υποέργων 5-8 της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών 

μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5010706, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση 2014 – 2020», το οποίο έργο αφορά στην: 

 Ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης, ως προς την καταλληλότητα / 

εγκυρότητα των μεθοδολογικών επιλογών, μεθοδολογίας αξιολόγησης της Πράξης. 

 Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της Πράξης βάσει έρευνας πεδίου στα 9 πιλοτικά 

ΕΠΑ.Λ. της Πράξης. 

 

Εκτιμώμενης αξίας 12.096,77€ (δώδεκα χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά 

λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και β) τους όρους της παρούσας 
 

 

 

 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
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ΑΡΘΡΟ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τεύχους και τις ακόλουθες διατάξεις:  

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 […]», όπως ισχύει, 

3. Το άρθρο 6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 
(ΦΕΚ Α΄265)»  περί  μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας», όπως 
ισχύει, 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ 495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β’/19-5-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” […]» όπως ισχύει, 

5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», όπως ισχύει, 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 40023/Υ1/9-3-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/Β’/12-3-2018) «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με 
εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 
Τμημάτων […]» όπως ισχύει, 

7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 180763/Γ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 536/ΥΟΔΔ/27-10-2017) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει, 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργική Απόφαση 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ/Β’/1822) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως ισχύει,  

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14423/27-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ1Υ465ΧΙ8-Ψ31) Πρόσκληση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑΛ» και κωδ. ΕΔΒΜ57 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως ισχύει, 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3) Απόφαση ένταξης της Πράξης «Μια Νέα 
Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010706 στους Άξονες 
Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 178/12-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΤ1465ΧΙ8-ΔΩ1) Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010706 στους Άξονες 
Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και το ισχύον τεχνικό δελτίο αυτής, 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1684/13-04-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002939822 2018-04-13) Απόφαση Έγκρισης 
Διενέργειας και Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αξιολόγηση 
Πιλοτικής Εφαρμογής της Πράξης», 

13. Το με ημερομηνία 03/04/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Μονάδας Β2 της ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με τροποποιήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης. 
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14. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – 
Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, η οποία εντάσσεται στους ΑΠ 7, 8, 
και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020» και 
πιο συγκεκριμένα τον Κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056 από τον οποίο χρηματοδοτείται η ως άνω Πράξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα 

Παιδείας, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, αριθ. 37, Τ.Κ. 151 80, και 

ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης).  

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση. 

Διαδικτυακός τόπος: www.epiteliki.minedu.gov.gr     

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: epiteliki@minedu.gov.gr  

Φαξ: 210-3442153. 

Αρμόδιες για παροχή πληροφοριών:  

Ειρήνη Πουχτού (Μονάδα Γ), τηλ. 210-3443338 

Μαρία Κριάρη (Μονάδα Β2), τηλ. 210-3442135 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό θα παρέχονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, εφόσον ζητηθούν εγγράφως έως το αργότερο 6 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

epiteliki@minedu.gov.gr). Οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις θα ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.epiteliki.minedu.gov.gr).  

Το Τεύχος Διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

(www.epiteliki.minedu.gov.gr). 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «Αξιολόγηση Πιλοτικής 

Εφαρμογής της Πράξης», στο πλαίσιο των Υποέργων 5-8 της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – 

Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5010706, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020», το οποίο 

έργο αφορά στην: 

 Ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης, ως προς την καταλληλότητα / εγκυρότητα 

των μεθοδολογικών επιλογών, μεθοδολογίας αξιολόγησης της Πράξης. 

 Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της Πράξης βάσει έρευνας πεδίου στα 9 πιλοτικά ΕΠΑ.Λ. της 

Πράξης. 

Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του έργου γίνεται στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ 

του Τεύχους Διακήρυξης.  

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/07/2018 

(ημερομηνία λήξης της σύμβασης). 

2. Ο προϋπολογισμός της ως άνω περιγραφόμενης προμήθειας έργου ανέρχεται σε 12.096,77€ (δώδεκα 

χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 

15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

4. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.  

5. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη 

σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5010706, η οποία εντάσσεται στους Άξονες 

Προτεραιότητας (Α.Π.) 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό 

Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ): 2017ΣΕ34510056. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά 

απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν 

αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να 

επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

υποψηφίους. 

4. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. 

5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

όλα τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτελέσεως της σύμβασης. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 

επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.  
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7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου 

όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή ή 

γνήσια. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την  Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο 

στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

8. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  

9. Προσφορές για μέρος του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10. Οι τιμές της Προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη 

ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 

Β. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (συνοπτικό διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 

ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:  
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Β.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό: 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές, 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ ελάχιστον. 

 Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών κατ’ ελάχιστον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Ως προς τις ατομικές επιχειρήσεις, το φυσικό πρόσωπο. 

 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Β.2. Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας:  

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

(β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

(γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

Β.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή 

όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 

τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, του 

άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

Β.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται. 

 

Β.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

 

Β.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης.  

 

Β.7. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 

διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διάρκεια υποβολής προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της 

Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ λογίζεται ως η πρώτη ημέρα στο 

πλαίσιο της προθεσμίας.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων ορίζεται η 24/04/2018, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 14:00 μ.μ.   

Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει είτε να κατατίθενται στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι – ΤΚ. 15180, 1ος  όροφος, Γραφείο 

1031 (Γραφείο Πρωτοκόλλου), είτε να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στην ανωτέρω διεύθυνση, 

με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας courier, κλπ) όπου θα παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών.  

Ειδικά στην περίπτωση της αποστολής απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το 

πρωτόκολλο που τηρείται από αυτήν. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω 

τρόπο. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι απαράδεκτες 

και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
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 Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψήφιους για εξήντα (60) ημέρες 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν 

χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς 

παρατείνεται υποχρεωτικά εφόσον τούτο ζητηθεί εντός ευλόγου χρόνου πριν από τη λήξη της από την 

Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι επιπλέον δύο (2) μηνών.  

 Οι προσφορές θα είναι γραπτές, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα. Θα πρέπει επίσης, να είναι 

δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ..  

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 

 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο (Φάκελος Προσφοράς), έξω 

από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής της Πράξης 

“ Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ ”»  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ___________________ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: ________________________________ 

(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις (03) (υπο)φακέλους: 

(α) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  

(β) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», και 
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(γ) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

Στους τρεις (υπο)φακέλους θα περιέχονται σε δύο (2) αντίγραφα (ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο) τα 

κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την 

παρούσα.  

Εκ των δύο αντιγράφων τα Πρωτότυπα αριθμούνται και μονογράφονται ανά σελίδα από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντα. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία 

της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό θα παρέχονται εγγράφως από 

την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον ζητηθούν εγγράφως (στο epiteliki@minedu.gov.gr) έως 6 ημέρες πριν 

από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις θα 

ανακοινώνονται στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.epiteliki.minedu.gov.gr . 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα 

κάτωθι : 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο 

Παράρτημα IV). Οδηγίες συμπλήρωσης για το ΤΕΥΔ δίνονται από την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το Μέρος Ι του ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα 

υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα. Όσον αφορά το Μέρος ΙV του ΤΕΥΔ 

συμπληρώνεται μόνο ως προς την ενότητα α χωρίς υποχρέωση άλλης συμπλήρωσης. 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου. Σε 

περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του, όπως ισχύουν 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το νομικό 

πρόσωπο, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα 

πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι).  

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους.  

4. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς του υποψηφίου. 

 

mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Δικαιολογητικά/ έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται επί ποινή 

αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να φέρουν την επίθεση της 

σφραγίδας ''Apostille'' σύμφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε µε το Ν. 

1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση (από 

τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, έλληνα δικηγόρο ή το αρμόδιο Προξενείο κατά 

περίπτωση). 

Επισημαίνεται ότι στα περιεχόμενα του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων λέξεων, όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνεται η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου. 

Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού 

τον Πίνακα Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ) συμπληρωμένο σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:  

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 

πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

Στα περιεχόμενα του (υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων 

λέξεων, όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του 

προσφέροντα.  

Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες ανά φύλλο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και θα περιέχουν συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς (Παράρτημα ΙΙΙ) συμπληρωμένο σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:  

1. Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (24%), ο ΦΠΑ (24%) της 

οικονομικής προσφοράς και το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς με ΦΠΑ (24%), στην πρώτη 

στήλη του πίνακα ολογράφως και στη δεύτερη στήλη του πίνακα αριθμητικώς. 

2. Η συνολική οικονομική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό 

προϋπολογισμό της παρούσας Διακήρυξης. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής 

αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει με βάση τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 88, 89 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, ήτοι, 25/04/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, 

οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι – 1ος όροφος. 

Στην εξαιρετική περίπτωση που παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θα 

μεταφερθεί αντιστοίχως και η ημερομηνία διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού.  

Η διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η αποσφράγιση των Φακέλων Προσφοράς γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής και παρουσία 

των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν, με την 

εξής διαδικασία: 

 

Στάδιο Πρώτο: Έλεγχος και αξιολόγηση «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Τεχνικής Προσφοράς» 

 Η Επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους Φακέλους Προσφοράς των υποψηφίων 

και ελέγχει αν υπάρχουν σε κάθε φάκελο οι (υπο)φάκελοι: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 Η Επιτροπή ανοίγει τους (υπο)φακέλους με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, μονογράφει όλα τα 

πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά φύλλο και τα ελέγχει ως προς την πληρότητα, ορθότητα και 

εγκυρότητά τους. Στη συνέχεια, και κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή ανοίγει τους (υπο)φακέλους με 

τις Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν ως πλήρη, 

και μονογράφει  τα πρωτότυπα αντίγραφα κατά φύλλο. Η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο και αξιολόγηση 
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των τεχνικών προσφορών, απορρίπτει όσες τεχνικές προδιαγραφές δεν πληρούν τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και κάνει αποδεκτές όσες τεχνικές προδιαγραφές πληρούν  τα ανωτέρω. 

 

Στάδιο Δεύτερο: Αποσφράγιση «Οικονομικής Προσφοράς»  

 Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου διενέργειας του διαγωνισμού, και κατά την ίδια 

δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή 

μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει αν η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη Διακήρυξη.  Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη Διακήρυξη και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη 

τιμή του υποψηφίου και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων.  

Στοιχεία και ενδείξεις που καθιστούν την οικονομική προσφορά αόριστη, συνεπάγονται την απόρριψή της. 

 Κατόπιν, σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση και κατάταξή των 

οικονομικών προσφορών.  

Οι φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά το πρώτο στάδιο δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους υποψήφιους.  

 Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι προσφορές που 

υποβλήθηκαν, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 

και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Τυχόν απόρριψη υποψηφίου σε οποιοδήποτε στάδιο πρέπει 

να είναι τεκμηριωμένη.  

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.  

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις  υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται. 

Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της Οικονομικής Προσφοράς σε οποιοδήποτε 

σημείο της Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

 

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος καλείται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατά το άρθρο 12, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμά της, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να καλέσει εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, η αποσφράγιση της «Οικονομικής 

Προσφοράς» όλων των υποψηφίων να πραγματοποιηθεί σε άλλη δημόσια συνεδρίαση, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί επίσης στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αυτή την περίπτωση οι προσφέροντες θα 

ενημερωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών.  
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ΑΡΘΡΟ 11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον διαγωνιζόμενο που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση και την ανάδειξη του Προσωρινού Αναδόχου, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και 

δικαιολογητικά: 

α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),  

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, 

δ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς,  

ε) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος 

δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή 

για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκία, ή δόλια χρεωκοπία. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης 

του έργου. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού στο πρόσωπό του και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του για τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με έγγραφο της Αναθέτουσας 
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Αρχής. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

Η Επιτροπή μονογράφει όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο και ελέγχει την ορθότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Εν συνεχεία, καταρτίζει πρακτικό με σχετική εισήγηση προς την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Στην περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται 

ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον προσφέροντα με την αμέσως χαμηλότερη 

τιμή με τις ίδιες προϋποθέσεις. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16.  

Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 

τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του άρθρου 12 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή). 

Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον δεν 

αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται κατόπιν της 

έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Η τροποποίηση σύμβασης θα αποτελεί Παράρτημα και αναπόσπαστο 

τμήμα της αρχικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 

127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της Διακήρυξης 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Οι οικονομικοί φορείς εφόσον δεν ασκήσουν κατά τα ανωτέρω και εμπρόθεσμα ένσταση κατά της 

Διακήρυξης ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο να τους αποκρούσουν, ευθέως ή έμμεσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει: 

1. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

2. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας.  

3. Την ματαίωση του διαγωνισμού εάν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές.  

4. Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: (α) Αν υπάρχει 

αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας, την οποία η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν χρειάζεται πλέον λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία 

επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί αυτή. (β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 

επιβάλλουν τη ματαίωση. 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς 

κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, λόγω της συμμετοχής του σε 

αυτόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας, που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

2. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για 

την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από 
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επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 

φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.  

3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων 

ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

4. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος, 

ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η 

Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

5. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης 

παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε 

ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 

6. Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, εφόσον η σύμβαση συναφθεί μετά την έναρξη ισχύος της 

κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν. 

4412/2016. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

7. Η τιμολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει με κατανομή του ποσού σε τέσσερα τιμολόγια 

σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄ τάξη Λυκείου των ΕΠΑ.Λ. αρχικά στα 9 

πιλοτικά σχολεία το σχολικό έτος 2017-2018 και στη συνέχεια στη φάση διεύρυνσης σε 400 περίπου 

σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2018-2019 και για τρία (3) σχολικά έτη. Οι παρεμβάσεις αφορούν 

την ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, τη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς 

και συμπληρωματικών δράσεων. Θα αξιολογηθούν οι ακόλουθες δράσεις που υλοποιούνται από την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 

Δράση 1: Υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών  

Θα δημιουργηθούν Δίκτυα σχολείων κατά προτεραιότητα με την συμμετοχή των πιλοτικών σχολείων 

αρχικά και δευτερευόντως με τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα ενώ θα 

αναπτυχθεί δίκτυο εθελοντισμού των εκπαιδευτικών. Η δικτύωση θα αφορά επίσης τη Ζώνη 

Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης με στόχο 

εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης.  

Ενεργοποίηση του θεσμού του σύμβουλου καθηγητή, με στόχο  τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών 

στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα, σύμφωνα με την ακόλουθη 

συνοπτική περιγραφή: Συγκροτείται μία ομάδα εκπαιδευτικών που επιθυμούν να υλοποιήσουν τη δράση. 

Ορίζεται εξ αυτών ένας συντονιστής, που έχει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους 

συναδέλφους. Η ομάδα εκπαιδεύεται  στην ενεργητική ακρόαση,  σε βασικές αρχές επικοινωνίας και 

ομαδικής συνεργασίας και σε τεχνικές συμβουλευτικής. Η δράση υλοποιείται μετά από απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων και με την καθοδήγηση και υποστήριξη του σύμβουλου παιδαγωγικής ευθύνης.  

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια εξοπλισμού απαραίτητου για την από απόσταση επικοινωνία, ανταλλαγή 

γνώσης και εμπειριών των μαθητών και εκπαιδευτικών κλπ. Ο εξοπλισμός έχει ως στόχο την παροχή 

δυνατότητας απομακρυσμένης επικοινωνίας (διασύνδεση πολλών σημείων  σε πραγματικό χρόνο, με 

εικόνα και ήχο) μεταξύ της Επιστημονικής Επιτροπή της πράξης και του συνόλου των εμπλεκομένων στην 

πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα διαδραστικό σύστημα 

τηλεδιάσκεψης το οποίο περιλαμβάνει επίτοιχο διαδραστικό βιντεοπροβολέα, φορητό Η/Υ, πίνακα 

προβολής, & παρελκόμενα (κάμερα – ηχεία – μικρόφωνο – πολύμπριζο). 

Δράση 2: Δίκτυο ψυχολόγων 

Η δράση αφορά τη στελέχωση με ψυχολόγους για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών ενώ θα 

επιχειρηθεί και δικτύωση και με άλλες ψυχοκοινωνικές δομές. Οι ψυχολόγοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων 

και αρμοδιοτήτων τους όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική ΥΑ,  θα μεριμνήσουν για τη Δημιουργία - 

ενίσχυση δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑΛ, με στόχο την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών για τη 

βελτίωση του κλίματος και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.  

Ένα δίκτυο Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο μπορεί να αποτελείται από ένα 

Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Πανεπιστημίου το οποίο επιβλέπει – υποστηρίζει άλλες δομές και να 
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περιλαμβάνει επίσης Ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα  Δήμων, ΚΕΔΔΥ, Συμβουλευτικούς σταθμούς νέων που 

βρίσκονται σε επίπεδο ΔΔΕ, Ψυχολόγους και Κοινωνιολόγους πενταμήνων κοινωνικής υπηρεσίας, 

Κοι.Σ.Π.Ε., Εκπαιδευτικούς που διαθέτουν πτυχίο ή και εμπειρία Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, εθελοντές  

συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους κλπ. 

Δράση 3: Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν οι μαθητές στο γραμματισμό και αριθμητισμό, κυρίως στην Α΄ τάξη 

Λυκείου και δευτερευόντως στις άλλες τάξεις μέσω της στελέχωσης των ΕΠΑΛ με εκπαιδευτικούς (ένας 

φιλόλογος ΠΕ02 και ένας μαθηματικός ΠΕ03 μειωμένου ωραρίου σε κάθε ΕΠΑ.Λ.).  

Δράση 4: Επιστημονική υποστήριξη παρεμβάσεων «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ) 

Θα υπάρξει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη του συνόλου των παρεμβάσεων «Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑΛ». Έχει συσταθεί – συγκροτηθεί Επιστημονική Επιτροπή με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για το σκοπό 

αυτό. Ειδικότερα για την πιλοτική εφαρμογή θα υπάρξει, μεταξύ άλλων, εποπτεία για την εκπόνηση 

εκπαιδευτικού υλικού και θα δοθούν κατευθύνσεις για την επιλογή καλών πρακτικών.  

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα θα αξιολογηθεί ποιοτικά και ποσοτικά με βάση τις δράσεις που υλοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο της εφαρμογής του. Η αξιολόγηση θα καλύπτει τις αναφερόμενες δράσεις. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος πρόκειται να εκτελέσει τα ακόλουθα Πακέτα 

Εργασίας (ΠΕ): 

Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ 1): Καταγραφή του πλαισίου εφαρμογής και ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά 

τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και εργαλείων για την αποτίμηση της Πράξης. 

Στο Πακέτο Εργασίας 1 θα πραγματοποιηθεί κατ’ αρχάς καταγραφή του πλαισίου εφαρμογής (θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικό πλαίσιο κλπ.) της Πράξης. Στη συνέχεια, θα παρουσιάζεται ολοκληρωμένα 

και αναλυτικά η μέθοδος και τα εργαλεία αξιολόγησης. Η μεθοδολογία θα καταδεικνύει το θεωρητικό και 

επιστημονικό υπόβαθρό της. 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη τα 

ακόλουθα: 

1. Η αξιολόγηση αφορά: 

 Την ποιοτική και ποσοτική υλοποίηση των στόχων του φυσικού αντικειμένου της Πράξης 

 Την αποτύπωση του ιδιαίτερου πλαισίου εφαρμογής του προγράμματος σε κάθε σχολείο, τα 

αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση τόσο σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, όσο και με 

την εφαρμογή του προγράμματος γενικότερα καθώς και τις αιτίες και τις συνέπειες των 

προβλημάτων  
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2. Βασικό εργαλείο για τη μελέτη επίτευξης των στόχων της Πράξης αποτελεί η έρευνα πεδίου, η οποία 

θα αφορά τους παρακάτω εταίρους της εκπαιδευτικής κοινότητας (Ομάδες Στόχοι): 

- Μαθητές των ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα  

(η έρευνα απευθύνεται και σε μαθητές των άλλων τάξεων και όχι μόνο της Α΄ Λυκείου) 

- Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα 

(η έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων, και σε εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν στις δράσεις του ΜΝΑΕ, αλλά και σε εκείνους που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν) 

- Γονείς των ίδιων σχολείων. Μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

- Στελέχη της εκπαίδευσης που εμπλέκονται στο Πιλοτικό Πρόγραμμα 

- Ψυχολόγοι που συμμετέχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα 

Στο ΠΕ 1 θα παρουσιάζονται αναλυτικά: 

 Η επιστημονική τεκμηρίωση της καταλληλότητας / εγκυρότητας των μεθοδολογικών επιλογών και 

των ερευνητικών εργαλείων με τεκμηρίωση των αιτίων βάσει των οποίων προκρίνονται αυτά για 

την αξιολόγηση της Πράξης, σε σχέση με όσα χρησιμοποιούνται εν γένει. Σκοπός είναι να 

πραγματοποιηθεί  έρευνα πεδίου σε επαρκές δείγμα με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες 

στόχους και διεξαγωγή συνεντεύξεων σε όσες ομάδες στόχους κριθεί απαραίτητο  

 Οι δράσεις της Πράξης που θα καλυφθούν από την αξιολόγηση 

 Οι δείκτες και οι παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν. Οι δείκτες που θα μελετηθούν θα είναι 

τουλάχιστον αυτοί που χρησιμοποιούνται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (ΤΔΠ), όπως 

ισχύουν για την πιλοτική εφαρμογή.  

Ως ποιοτικοί δείκτες θα είναι κατ’ ελάχιστο η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της πιλοτικής 

εφαρμογής της πράξης ως προς: 

-Την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών της Α’ Λυκείου μέσω 

του προγράμματος εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας. 

-Την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εναλλακτικής 

ενισχυτικής διδασκαλίας. 

- Τη γενική επίδοση μαθητών Α’ Λυκείου στο τέλος της χρονιάς σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα των τριών προηγούμενων ετών. 

-Την επιστημονική και παιδαγωγική  υποστήριξη των πιλοτικών σχολείων από τα μέλη της 

επιστημονικής επιτροπής. 

-Την υποβοήθηση της σχολικής ένταξης των μαθητών και την ανάπτυξη κινήτρων για συμμετοχή 

στη σχολική ζωή μέσω του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβούλιου Τάξης. 

-Την ψυχοκοινωνική ενίσχυση των μαθητών και τη βελτίωση του κλίματος και της επικοινωνίας 

στη σχολική κοινότητα μέσω του έργου των ψυχολόγων. 

-Την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και τη δημιουργία δικτύων εκπαιδευτικών και σχολείων. 

-Την ανάπτυξη της σύνδεσης του κάθε σχολείου με την τοπική κοινωνία. 
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-Τη βελτίωση της εικόνας των ΕΠΑ.Λ. στην κοινωνία. 

-Τη βελτίωση της εικόνας των ΕΠΑ.Λ. στα μάτια των μαθητών τους. 

ΣΗΜ: Ίσως είναι χρήσιμη η καταγραφή του «ιστορικού» ή του «ιδιαίτερου προφίλ» του κάθε 

σχολείου. 

 Τα ερωτηματολόγια ανά κατηγορία ερωτώμενων, με ανάπτυξη και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας 

δημιουργίας τους [έκταση ερωτηματολογίου, αριθμός και είδος ερωτημάτων (ανοικτά – κλειστά), 

τεχνικές διατύπωσης στοχευμένων ερωτημάτων, τεχνικές διάγνωσης αξιοπιστίας απαντήσεων]. 

Για τη δημιουργία των ερωτηματολογίων ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ορισμένα 

χαρακτηριστικά όπως πληρότητα, συνοχή, σαφήνεια, κατάλληλη δομή, συντομία, τελειότητα 

παρουσίασης, δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας, πρόβλεψη απαραιτήτων οδηγιών 

συμπλήρωσης 

 Ο αριθμός των εργαλείων (συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων κ.α.) και το στατιστικό δείγμα που θα 

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για καθεμία από τις ομάδες στόχους, η επιστημονική τεκμηρίωση της 

επάρκειάς τους σε σχέση με το είδος και το μέγεθος των αξιολογούμενων σημείων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η εγκυρότητα των συμπερασμάτων 

 Ο τρόπος διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων, ο οποίος μπορεί να γίνει είτε μέσω 

ανάρτησης των ερωτηματολογίων σε ιστοσελίδα ή/και δια ζώσης (επιτόπιες 

επισκέψεις/συνεντεύξεις) ή/και ταχυδρομικά, ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 

ή/και μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) κλπ) 

 Η μεθοδολογία των συνεντεύξεων (τρόπος και τόπος διεξαγωγής, διατύπωση βασικών 

ερωτήσεων, μέθοδος επεξεργασίας απαντήσεων)  

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του Πακέτου Εργασίας 1 θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με 

την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος η οποία θα πρέπει να λάβει γνώση των ερευνητικών 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν (επιτόπιων επισκέψεων, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων κλπ) και 

να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της. Η Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο πρωτογενές 

ποιοτικό ερευνητικό υλικό (απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, συζητήσεις ομάδας κλπ).  

Αποτέλεσμα του ΠΕ 1 θα είναι το Παραδοτέο 1 (Π1) «Αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής της πιλοτικής 

εφαρμογής της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» και 

ανάπτυξη πλήρους μεθοδολογίας & εργαλείων για την αξιολόγηση της Πράξης». 

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ 2): Διενέργεια της αξιολόγησης, επεξεργασία των στοιχείων και εξαγωγή 

αποτελεσμάτων. 

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 θα παραδοθεί, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που αναλύεται στην 

παρούσα Διακήρυξη, το Παραδοτέο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 2 με καταγραφή των πεπραγμένων 

ενεργειών και πίνακες αποτελεσμάτων μετά την επεξεργασία. 

Η υλοποίηση του ΠΕ 2 θα γίνει βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται στο ΠΕ 1. Αποτέλεσμα του ΠΕ 2 

είναι το Παραδοτέο 2 (Π2) « Έκθεση Αξιολόγησης». 

Η Έκθεση αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα αναφορικά και σε 

συσχέτιση με την υλοποίηση της Πράξης και στην οποία θα πρέπει να: 
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 Καταγράφεται η αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος ανά δράση. 

 Εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για τους στόχους του Πιλοτικού Προγράμματος, την 

υλοποίησή του, και τα αποτελέσματά του στην κοινωνία. 

 Αναδειχτούν οι πρόσθετες ανάγκες ή ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχου. 

 Καταγραφούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά το σύνολο εφαρμογής του Πιλοτικού 

Προγράμματος. 

 Διατυπωθούν προτάσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η γενίκευση της 

εφαρμογής της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» σε όλα 

τα ΕΠΑ.Λ. 

Το κόστος μετακινήσεων, αποστολής και συλλογής των ερωτηματολογίων σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον 

Ανάδοχο. Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση που οι 

ερωτηθέντες των ομάδων στόχων αρνηθούν αποδεδειγμένα να συνεργαστούν μαζί του. Ως αποδεικτικό 

μη ανταπόκρισης θεωρείται το ενημερωτικό έγγραφο του Αναδόχου προς τις ομάδες-στόχο, το οποίο 

τεκμηριώνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου του Αναδόχου ή/και από το αποδεικτικό 

αποστολής του fax ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και από τα έγγραφα υπενθύμισης του 

Αναδόχου τα οποία τεκμηριώνονται ομοίως (σε περίπτωση άρνησης συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 

από τις ομάδες-στόχο ο Ανάδοχος επαναλαμβάνει τη διαδικασία η οποία τερματίζεται μετά από δύο 

επαναλήψεις και ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την περίπτωση αποδεδειγμένων συνεχών αρνήσεων). 

Για τη διαμόρφωση των προτάσεων των Υποψηφίων Αναδόχων, δίνεται ο παρακάτω Πίνακας 1, ο οποίος 

περιλαμβάνει ποσοτικά στοιχεία ως προς τις Ομάδες Στόχους και ο Πίνακας 2 με τα πιλοτικά ΕΠΑ.Λ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 

Αριθμός μαθητών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα  
(μαθητές Α’ Λυκείου)/σύνολο 
μαθητών των πιλοτικών 
σχολείων 

625/2577 329/1454 147/573 96/362 53/188 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
(φιλόλογοι – μαθηματικοί) 

25 13 8 2 2 

Ψυχολόγοι  που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα 

5 2 (ο ένας με 

μακροχρόνια 

αναρρωτική 

άδεια) 

1 1 1 

Σύμβουλοι καθηγητές που 
συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα/σύνολο 
εκπαιδευτικών των πιλοτικών 
σχολείων του σχολείου   

200/412 115/213 46/96 23/55 16/48 

Αριθμός στελεχών της 
εκπαίδευσης που εμπλέκονται 
στο πρόγραμμα 

45 20 13 9 3 

Γονείς μαθητών των ίδιων 
σχολείων 

Τουλάχιστον 
όσοι και οι 
μαθητές 

    

Δράσεις εξωστρέφειας: αριθμός 
εκδηλώσεων /συνεργασιών με 
εξωτερικούς φορείς (άλλα 
σχολεία π.χ.), χρονικό διάστημα 
μέσα στο οποίο υλοποιήθηκαν / 
αντίστοιχες δράσεις των 
προηγούμενων τριών ετών  

Στοιχεία θα 
δοθούν στον 
Ανάδοχο με την 
υπογραφή της 
Σύμβασης 

    

Χρόνο (εθελοντικής εργασίας) 
που αφιέρωσαν οι 
εκπαιδευτικοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΠΑ.Λ.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. 

1 0540241 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 

ΔΑΦΝΗΣ 
2109027376 2109027296 mail@1epal-dafnis.att.sch.gr ΓΡΑΜΜΟΥ 1 17234 

2 0540751 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
2107669943 2107669733 mail@1epal-kaisar@sch.gr ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 16121 

3 0550870 
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
2108542207 2108542801 

mail@3epal-esp-ag-
anarg.att.sch.gr 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ 4 - 6 13561 

4 0540802 
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ-ΚΩΝ. 

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 
2104857644 2104857759 mail@3epal-sivit.att.sch.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 151 17610 

5 0540920 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
2104320799 2104320799 mail@1epal-drapets.att.sch.gr ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 124 18648 

6 1940360 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 

ΛΑΓΚΑΔΑ 
2394024240 2394024770 mail@1epal-lagkad.thess.sch.gr 1o ΧΙΛ. ΛΑΓΚΑΔΑ-ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 57200 

7 3340040 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
2251025982 2251023672 mail@1epal-mytil.les.sch.gr ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 108 81100 

8 1240050 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
2221078690 2221027913 mail@1epal-chalk.eyv.sch.gr ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 2 34100 

9 1240060 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
2221078691 2221078691 mail@2epal-chalk.eyv.sch.gr ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 2 34131 
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3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Παραδοτέο 1 (Π1): «Αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής της πιλοτικής εφαρμογής της Πράξης «Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» και ανάπτυξη πλήρους μεθοδολογίας, εργαλείων 

και χρονοδιαγράμματος για την αξιολόγηση της Πράξης». 

Παραδοτέο 2 (Π2): « Έκθεση Αξιολόγησης». 

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων του Αναδόχου 

Παραδοτέα Χρόνος Υλοποίησης/ Παράδοσης 

Π1:  Έως δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Π2:  Έως τις 20/07/2018 

 

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την έδρα του Αναδόχου και στο βαθμό που 

απαιτείται για τη συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή, στην έδρα της Αναθέτουσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 

  

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Στην ερευνητική ομάδα του Αναδόχου θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν δύο, 
τουλάχιστον, κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι.  τμήματος 
κοινωνιολογίας ή κοινωνικής ανθρωπολογίας 
της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της 
αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από την αρμόδια 
αρχή, με εμπειρία συμμετοχής σε δύο 
ερευνητικά έργα με έμφαση στο γνωστικό τους 
πεδίο. Να επισυναφθούν αντίγραφα πτυχίων 
και βεβαιώσεις συμμετοχής στα ζητούμενα 
έργα. 

ΝΑΙ  

2 Παραδοτέο 1 (Π1) «Αποτύπωση του πλαισίου 
εφαρμογής της πιλοτικής εφαρμογής της 
Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – 
Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» και 
ανάπτυξη πλήρους μεθοδολογίας, εργαλείων 
και χρονοδιαγράμματος για την αξιολόγηση 
της Πράξης». 

Σύμφωνα με την περιγραφή και το 
χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ  

3 Παραδοτέο 2 (Π2) « Έκθεση Αξιολόγησης». 

Σύμφωνα με την περιγραφή και το 
χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (24%) 

    

ΦΠΑ (24%) Οικονομικής Προσφοράς 

    

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς με ΦΠΑ (24%) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 

- Ονομασία: [ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [100007939] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ 15180] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ειρήνη Πουχτού & Μαρία Κριάρη] 

- Τηλέφωνο: [210-3443338 & 210-3442135] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [epiteliki@minedu.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.epiteliki.minedu.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [«Υπηρεσίες έρευνας» CPV: 73110000-6]. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : (δεν υπάρχει) 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiii; 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηv· 

2. δωροδοκίαvi,vii· 

3. απάτηviii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςix· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςx· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxi. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Εργατική Νομοθεσία. 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[   ] Ναι [   ] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxv; 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
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μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, μέσα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς, τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου, με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ; 

 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, 
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς, δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου, με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ,  από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. 

 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

[] Ναι [] Όχι 
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σύμβασηςxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Δεν αφορά  
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες 

αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

iv Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

v Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008, σ. 42). 

vi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

viii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
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οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 

ix Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 

2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 

αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε 

με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 

xii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 

εδάφιο).  

xiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 

συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xx Πρβλ άρθρο 48. 

xxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. 

Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 

εν λόγω πρόσβαση.  
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