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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 2977
Φαξ  :  210-344 2153
e-mail  :  pkleanthous@minedu.gov.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

                         Mαρούσι,    29 -11-2018
                         Αρ. Πρωτ.:         5822 

                              
  

   ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

     
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών 
δημιουργίας, προσαρμογής, αναπαραγωγής και παράδοσης έντυπου υλικού της Δράσης «Εφαρμογή 
πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5009755 για 
το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020».

 Έχοντας υπόψη : 
1. Τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/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 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)» περί 
μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 
Τομέα Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 
περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωσης της 
Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Τομέα 
Παιδείας” […]». 
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5. Την υπ΄αριθ. C(2015) 5313/31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την 
περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ΄αριθμ. 366/Φ24/05-03-2018 ένταξη της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής 
εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5009755 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 

7. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.908/ 94139/ Η/ 18-8-2011 Υ.Α. «Απόφαση διακοπής μετακίνησης διοικητικού 
υπαλλήλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάθεση καθηκόντων 
Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στον κ. Βαλιάντζα Κωνσταντίνο. 

9. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 40023/Υ1/9-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 867/Β’/12-3-2018) περί μεταβιβάσεως δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

10. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα 537/19-11-2018 της Μονάδας Β2 με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές για τη 
δημιουργία, προσαρμογή, αναπαραγωγή και παράδοση έντυπου υλικού της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού 
προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5009755 για το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», 

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον Κωδικό Σ.Α.Ε. 2018ΣΕ74520000 του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης από τον οποίο χρηματοδοτείται η Δράση «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 
αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5009755 για το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»,» 

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

δημιουργίας, προσαρμογής, αναπαραγωγής και παράδοσης έντυπου υλικού της Δράσης «Εφαρμογή 

πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5009755 για 

το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση έως  την 
Παρασκευή 30-11-2018 και ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση 
pkleanthous@minedu.gov.gr και epiteliki@minedu.gov.gr.
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1. Συνοπτικά Στοιχεία του υπό Προκήρυξη Έργου

Τίτλος Δράσης

«Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής 
εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 
5009755, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Κωδικός ΟΠΣ Δράσης 5009755

Έργο που υλοποιείται το έργο
Έργο 1 «Υποστήριξη της υλοποίησης, του συντονισμού και 
απολογισμού της Δράσης» συγκεκριμένα της Ενέργειας 2 
«Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής»

Αριθμός δίπτυχων φυλλαδίων 
και αριθμός αφισών 500 τεμάχια και 50 τεμάχια αντίστοιχα

Προϋπολογισμός έργου 390,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 315,00€ χωρίς 
ΦΠΑ 24%

Κωδικός Συλλογικής Απόφασης  
Ένταξης – Σ.Α.Ε. 
Χρηματοδότησης της Πράξης

2018ΣΕ74520000

2. Αναλυτική περιγραφή του έργου του Αναδόχου

Το υπό ανάθεση έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών δημιουργίας, προσαρμογής, αναπαραγωγής και 
παράδοσης έντυπου υλικού της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε 
πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5009755 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και αφορά στην:

• Παραγωγή δημιουργικού μίας (1) Αφίσας και ενός (1) Δίπτυχου Φυλλαδίου σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή  

• Αναπαραγωγή και παράδοση των Αφισών και των Δίπτυχων Φυλλαδίων στην Αναθέτουσα Αρχή

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία του δίπτυχου φυλλαδίου και της αφίσας καθώς και ο ακριβής 
αριθμός των ανατυπώσεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

i. Τεχνικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό του δίπτυχου φυλλαδίου και της αφίσας

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

Φυλλάδιο

 Δίπτυχο  
 Διάσταση :
15 x 21 cm διπλωμένο 
(Α5)

 Τα γραφικά του δίπτυχου 
φυλλαδίου δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 4 χρώματα PANTONE 
ή τα 4 χρώματα της τετραχρωμίας 
(CMYK).
 Χαρτί: 150 γρμ. Velvet mat με 

Το κείμενο  θα 
διατεθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο  Ανάδοχος  θα 
αναλάβει την 
προσαρμογή του 

500
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πίκμανση.
 Δημιουργικό από τον Ανάδοχο  
 Το δίπτυχο φυλλάδιο θα 
περιλαμβάνει το σχετικό λογότυπο 
της συγχρηματοδότησης (το 
λογότυπο στο υποσέλιδο του 
παρόντος εγγράφου), προκειμένου να 
είναι σαφής η χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και από Εθνικούς Πόρους.  Το σχετικό 
λογότυπο θα παρασχεθεί στον 
Ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή, μετά 
την απόφαση ανάθεσης.

κειμένου και  του 
δημιουργικού   σε 
συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Αφίσα  Διάσταση: 50x70cm

 Τα γραφικά της αφίσας δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 4 χρώματα 
PANTONE ή τα 4 χρώματα της 
τετραχρωμίας (CMYK).
 Δημιουργικό (αυτό του εξώφυλλου 
του φυλλαδίου με κατάλληλη 
προσαρμογή)
 Η αφίσα θα περιλαμβάνει το 
σχετικό λογότυπο της 
συγχρηματοδότησης (το λογότυπο 
στο υποσέλιδο του παρόντος 
εγγράφου), προκειμένου να είναι 
σαφής η χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και από 
Εθνικούς Πόρους.  Το σχετικό 
λογότυπο θα παρασχεθεί στον 
Ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή, μετά 
την απόφαση ανάθεσης.
 Το ηλεκτρονικό δείγμα της αφίσας, 
που θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα 
Αρχή, θα είναι σε μορφή pdf & jpg.
 Η ανάλυση της αφίσας πρέπει να 
είναι 300 dpi (dots per inch).  
 Σελίδες: 1 όψη
 Τύπος Χαρτιού: illustration 150 gr
 Η σύνθεση των γραφικών πρέπει να 
είναι πρωτότυπη και να μην έχει 
ξαναχρησιμοποιηθεί από 
οποιονδήποτε για οποιοδήποτε 
σκοπό. 
 Τα γραφικά της αφίσας δεν πρέπει 
να είναι ή να περιέχουν εικόνες, 
φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά 
σήματα διακριτικά γνωρίσματα 
φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία 
για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί 

Το κείμενο  θα 
διατεθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο  Ανάδοχος  θα 
αναλάβει την 
προσαρμογή του 
κειμένου και  του 
δημιουργικού   σε 
συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή.

50
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άδεια χρήσης και δεν μπορεί να 
παραχωρηθεί άδεια δημοσίευσης, 
χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και 
εκμετάλλευσης.

Τα ανωτέρω παραγόμενα προϊόντα μετά την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή θα αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ο Ανάδοχος δε διατηρεί κανενός είδους δικαίωμα σε αυτά.

ii. Παραδοτέα Αναδόχου

Αναλυτικά, το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου συνίσταται στην ολοκλήρωση των παρακάτω 
παραδοτέων ως εξής: 

Παραδοτέο 1 (Π.1): Δημιουργικό - Δείγμα Αφίσας και Δίπτυχου σε ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf  και 
jpg.

Αντικείμενο του Π.1 είναι η παραγωγή  δημιουργικού για τη Δράση,  μετά από υποβολή τουλάχιστον τριών 
(3) προτάσεων, από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο θα αποσταλεί με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μορφή pdf και jpg  στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών 
από την απόφαση ανάθεσης.

Το Παραδοτέο Π1 θα περιλαμβάνει: 

a. Ένα δείγμα αφίσας και ένα δείγμα Δίπτυχου Φυλλαδίου σε ηλεκτρονική μορφή (pdf & jpg 
μορφή).   Συνεπώς, 2 ηλεκτρονικά αρχεία (pdf & jpg).

Ο Ανάδοχος για τις ανάγκες του έργου θα ετοιμάσει το δείγμα της αφίσας και το δείγμα του δίπτυχου 
φυλλαδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω ενότητα 2.i. της 
παρούσας πρόσκλησης και θα τα υποβάλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μορφή pdf και jpg  στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα από την Αναθέτουσα Αρχή 
Επιτροπή Παραλαβής. 

Σε περίπτωση παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει εκ νέου το δείγμα προβαίνοντας σε διορθώσεις 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
απόφασης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για την παραλαβή του Παραδοτέου 1 (Π.1) εκδίδεται πρακτικό παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, το 
οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Παραδοτέο 2 (Π.2): Αναπαραγωγή και παράδοση των Αφισών και των Δίπτυχων στην Αναθέτουσα Αρχή 

Μετά την οριστική παραλαβή του Π.1 και τη σχετική ενημέρωση του αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή, 
ο ανάδοχος θα προβεί στην αναπαραγωγή των αφισών και των δίπτυχων στην απαιτούμενη ποσότητα και 
στην παράδοση αυτών στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, 
Αθήνα, στο γραφείο 1018  εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την έγκριση του Π.1.
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3. Χρονοδιάγραμμα υποβολής παραδοτέων Αναδόχου και παραλαβή τους

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων / Εργασιών του Αναδόχου

Παραδοτέα / Εργασία Χρόνος Υλοποίησης / Παράδοσης

Παραδοτέο 1 (Π.1): 

Δημιουργικό-Δείγμα Αφίσας και 
Δίπτυχου σε Ηλεκτρονικά Αρχεία σε 
μορφή pdf  και jpg  

έως 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της 
απόφασης ανάθεσης

Παραδοτέο 2 (Π.2): 

Αναπαραγωγή και παράδοση των 
αφισών και δίπτυχων στην 
Αναθέτουσα Αρχή 

Π2.1. Η αναπαραγωγή και η παράδοση των αφισών 
και των δίπτυχων φυλλαδίων στην Αναθέτουσα Αρχή 
να πραγματοποιηθεί εντός 5 (πέντε) εργάσιμων 
ημερών από την έγκριση του Π.1.

Επισημαίνεται ότι:

Σε περίπτωση ζημιών, φθοράς κλπ. των αφισών και των δίπτυχων κατά την παραλαβή τους από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ενημερώνεται ο Ανάδοχος και ακολουθούνται άμεσα οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες αντικατάστασης του υλικού με νέο υλικό.

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και τη σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.

Η παράδοση των ως άνω αφισών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, Αθήνα, στο γραφείο 1018.

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία 
συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η 
Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της απόφασης ανάθεσης.

4. Προϋπολογισμός
Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 315,00€ (τριακοσίων 
δεκαπέντε ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 390,60€ (τριακοσίων ενενήντα ευρώ 
και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Έργου 1 
«Υποστήριξη της υλοποίησης, του συντονισμού και απολογισμού της Δράσης» της Δράσης «Εφαρμογή 
πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» για το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον 
κωδικό ΣΑΕ 2018ΣΕ74520000.



Σελίδα 7 
από 9

5. 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. 
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 επιγενόμενη αιτία. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και πάσης φύσεως φορολογικών και 
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και κρατήσεις υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών, όπως, κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 
Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

6. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση έως  την 
Παρασκευή 30-11-2018 και ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση 
pkleanthous@minedu.gov.gr  και epiteliki@minedu.gov.gr. 
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

7. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών
Οι υποβληθείσες προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 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.

8.  Ανάθεση του έργου
Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του Αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή 
εκδίδει την απόφαση ανάθεσης και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, 
να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή 
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.                               
    

      

Εσωτερική διανομή
Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΠΕΘ

                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ

                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ

mailto:pkleanthous@minedu.gov.gr
mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Όνομα εταιρείας Τηλέφωνο Fax E-mail

CLOUD PRINT IKE 210-2775714 210-2832708 info@cloudprint.gr

MASTER PRINT 210-8145265 210-8145266 info@master-print.gr

ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΙΣ 210-2848805 210-2845324 info@grafiki.com.gr

FOTOLIO AE 210-3804460 210-3847447 sp@fotolio.gr

PRINTEX ΕΠΕ 210-2723113 210-2713193 sales@printex.gr

mailto:info@cloudprint.gr
mailto:info@master-print.gr
mailto:sales@printex.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Μοναδιαίο Κόστος Οικονομικής 
προσφοράς (κόστος ανά 

αφίσα) χωρίς ΦΠΑ

Μοναδιαίο Κόστος Οικονομικής 
προσφοράς (κόστος ανά 

δίπτυχο) χωρίς ΦΠΑ

Μοναδιαίο Κόστος Οικονομικής 
προσφοράς (κόστος ανά 

αφίσα) με ΦΠΑ

Μοναδιαίο Κόστος Οικονομικής 
προσφοράς (κόστος ανά 

δίπτυχο) με ΦΠΑ

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ

Συνολικός ΦΠΑ Οικονομικής 
Προσφοράς

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς με ΦΠΑ

Ημερομηνία: ..…..-…….-2018
Ο Προσφέρων

(Υπογραφή & Σφραγίδα)


