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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
 
Ταχ. Δ/νση          :  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη        :  151 80, Μαρούσι 

     Ιστοσελίδα          :  www.epiteliki.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες  :  Κλεάνθους Περικλής 
Τηλέφωνο  :  210-344 2149 
Φαξ  :  210-344 2153 
e-mail  :  pkleanthous@minedu.gov.gr 
 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 

 
 
 
                         Mαρούσι,    07-05-2018 
                         Αρ. Πρωτ.: 2082 
 
                               
   
 
 
 

   ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

      
  

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στο έργο παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας 

(catering) για την υποστήριξη διοργάνωσης δύο εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, 

ΙΕΚ και ΣΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5005892 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση 2014-2020». 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η με Α.Π. 239/04.05.2018 επιστολή της Μονάδας Β2 ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας). 

 

Προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών  

τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης δύο εκδηλώσεων με θέμα α) «Παρουσίαση 

θεματικής επισκόπησης της Ελλάδας για την μαθητεία και παρουσίαση υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους 

– Τάξη Μαθητείας» και β) «Ανταλλαγή εμπειριών από τις πρώτες φάσεις υλοποίησης του Μεταλυκειακού 

Έτους – τάξη μαθητείας και προετοιμασία της επόμενης περιόδου 2018-2019»,  στο πλαίσιο της Πράξης 

«Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και ΣΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5005892 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση σε 

σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του  Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), γραφείο 1031, 1ος όροφος-Γραφείο πρωτοκόλλου, Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, έως  την Πέμπτη 10-05-2018 και ώρα 12:00. 
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1. Αναλυτική περιγραφή του έργου του Αναδόχου 

 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν: 

(Ημερομηνία / Τόπος / Χρόνος διεξαγωγής / Αριθμός συμμετεχόντων):  

1η Εκδήλωση 

 Τρίτη 15 Μαΐου 2018  

 Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ισόγειο, στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly», Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι  

 Ενδεικτικά από 9:00 έως  16:00 

 Αριθμός συμμετεχόντων: 300 άτομα  

2η Εκδήλωση 

 Τετάρτη 16 Μαΐου 2018  

 Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ισόγειο, στην αίθουσα «Έλλη Παππά», Ανδρέα Παπανδρέου 

37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι  

 Ενδεικτικά από 9:00 έως  16:00 

 Αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα  

Καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης θα παρέχονται επαρκείς ποσότητες για τα ως άνω αναφερόμενα 

άτομα (±10%) από τα παρακάτω είδη:  

1. Καφές φίλτρου 
2. Τσάι 
3. Γάλα 
4. Χυμός 
5. Βουτήματα 
6. Κέικ 
7. Νερό   

Στο ενδιάμεσο διάλειμμα κάθε εκδήλωσης θα παρέχονται επαρκείς ποσότητες για τα ως άνω 

αναφερόμενα άτομα (±10%) από τα παρακάτω είδη:  

1. Συσκευασμένα σάντουιτς σε λευκό ή μαύρο ψωμί τύπου μπαγκέτας (τουλάχιστον 200 γρ.) με:  
i. γαλοπούλα ή ζαμπόν,  ii. τυρί , iii. ντομάτα και iv. σως 

2. Αναψυκτικά 
3. Νερό 

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κούπες για καφέ και τσάι, πιατάκια και ποτήρια (μιας χρήσης), 

καθώς και το απαιτούμενο σέρβις. 
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2. Προϋπολογισμός 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 1.750,00€ (χιλίων 

επτακοσίων πενήντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.170,00€ (δύο χιλιάδων 

εκατόν εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 

Υποέργου 16 «Διαχείριση της Πράξης» της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και ΣΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5005892 

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Η δαπάνη που 

προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2017ΣΕ34510005. 

 

3. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

4. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του Έργου.  

 

5. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε Ενιαίο Σφραγισμένο Φάκελο. 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του διαγωνιζόμενου 

και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’αριθμ.πρωτ. 2082/07-05-2018 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την 

ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών  τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη διοργάνωσης δύο 

εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και ΣΕΚ» 

 

Ο Ενιαίος Σφραγισμένος Φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) 

για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της  

παρούσας πρόσκλησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι της παρούσης) και  ο υποψήφιος θα 

δηλώνει ότι: 

α. Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με  το άρθρο 73 του Ν. 

4412/2016 ούτε έχει αποκλειστεί από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 74  του Ν. 4412/2016 . 

β. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

ΑΔΑ: ΨΗΣ84653ΠΣ-6Δ2



 

 

 

Σελίδα 
4 από 8 

 

 

γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. 

δ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών ,από τα 

οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον αυτά ζητηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ε. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού. 

στ. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με όλους  τους όρους και τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

ζ. Δεσμεύεται – σε περίπτωση ανάθεσης του έργου – ότι θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης 

και 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).  

 

Β) Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς: Η προσφορά θα περιέχει πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου 

παρέχεται με τη συμπλήρωση του πίνακα οικονομικής προσφοράς και αφορά το σύνολο του έργου. Στις 

προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και όλες οι 

εισφορές κλπ που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η συνολική προσφορά του δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης. 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το 

χαμηλότερο συνολικό κόστος (χαμηλότερη τιμή). 

  

 

6. Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.  Όσοι από 

τους υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται. 

Αντίστοιχα, για εκείνους τους υποψηφίους που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης θα κατατάξει τις προσφορές με φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής 

προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με βάση την τελική κατάταξη 

των προσφορών, ως Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  

προσφορά βάσει τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει, 

εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 
 
 

 
                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ 
 
 
 
                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

Όνομα εταιρείας Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax E-mail 

Alpina catering ΑΜΑΛΙΑΣ & 
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 15, 184 
54 ΝΙΚΑΙΑ 

210 4971435 210 4949435 info@alpinacatering.gr 

Cremona catering Δοϊράνης 47 – 
Κυψέλη, 11363, 
Αθήνα 
 

210 8259523 210 8259524 cremona@cremona.gr 

La Riva catering  Καππαδοκία 6, Ίλιον 210 5778844 210 5778845 a.legaki@larivacatering.gr 
info@larivacatering.gr 
 

Multi taste 
catering 

Αγ. Τριάδος κ 
Ιολάου 19, Αχαρναί 

210 2401834 210 2468677 info@multitaste.gr 
 

Premier catering Β. Παύλου 206 - 190 
04 Σπάτα 

210 3303827  info@premiercatering.gr 
 

Samothraki Taste 
& Coffee 

Τζων Κέννεντι & 
Γιαννιτσών, 121 31, 
Περιστέρι 

210 9968038 210 9968038 Karabas1970@hotmail.com 
 

Αύρα catering Ιωαννίνων 42 - Αγ. 
Ιερόθεος - Τ.Κ 12137 
ΑΤΤΙΚΗ 

210 5711603 
 

210 5711104 info@avracatering.gr 

ΕΛΕΤΕΣ- Ελληνική 
Εταιρεία Εστίασης 

Αλεξ. Παναγούλη 18 
16777 Ελληνικό 

210 9901540 
6937 369623 

2108982497 development@eletes.gr 
info@eletes.gr 
 
 

Εν Ελλάδι catering Ηρακλείτου 84 & 
Κυκλαμίνων 2  
Πάτημα Χαλανδρίου 

210 8045680 210 8033820 enelladicatering@yahoo.gr 

Κεντιστός 
Ευάγγελος 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, 
151 80 Μαρούσι 

210 3442528 210 3442528  

Κοκκαλιάρης 
Γεώργιος 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, 
151 80 Μαρούσι 

210 3443232 210 3442562  

Μ+Μ catering Κερατσίνι, Πειραιάς 
Έβρου 44 
(πεζόδρομος) 

210 4620821 210 4619553 info@mmcatering.gr  

Μπεγνής catering Κονίτσης 29, Πλ. 
Αναλήψεως 152 35, 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ 

210 6815555 210 6815255 begnis@otenet.gr 
 

Οδός Κασσάνδρας Καστοριάς & 
Κασσάνδρας 11, 
104 47 Αθήνα 

210 3470004 210 3470140 info@odoskassandras.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 
Ν. 1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………….., για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο 

πλαίσιο της υπ.αριθμ. 2082/07-05-2018 Πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 

1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με  το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 ούτε έχω  

αποκλειστεί από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο  74  του Ν. 4412/2016. 

2.  Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3.  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου. 

4.  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, από τα οποία θα 

προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

5.  Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6.  Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως 

άνω Πρόσκληση.   

7.  Δεσμεύομαι – σε περίπτωση ανάθεσης του έργου – ότι θα προσκομίσω πριν την υπογραφή της σύμβασης και 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).   

                                                                                                                                                  Ημερομηνία:            -      -   2018 

                                                                                                                                                                 Ο – Η Δηλ…...   

                                                                                                                                                                   (Υπογραφή)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ,ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. 
(Εmail):  

ΑΔΑ: ΨΗΣ84653ΠΣ-6Δ2



 

 

 

Σελίδα 
8 από 8 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2082/07-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 

    

Συνολικός ΦΠΑ Οικονομικής 
Προσφοράς 

    

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς με ΦΠΑ 

    

 

 

ΑΔΑ: ΨΗΣ84653ΠΣ-6Δ2
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