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Θέμα: Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για 

πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας- Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»  

Με την παρούσα Απόφαση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για πραγματοποίηση από 

απόσταση επικοινωνίας- Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»   που εντάσσεται ως Υποέργο 23-24 της Πράξης  «Μια 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» (MIS: 5010706) στον Άξονα Προτεραιότητας 

7 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την 

αγορά εργασίας» και ΑΞ.Π 8 «Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού 

Συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης –Σύνδεση με την αγορά εργασίας» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  (ΕΚΤ) και Εθνικούς 

Πόρους.  

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από την Δημόσια Διαβούλευση και εν 

συνεχεία η τροποποίηση ή/και αναθεώρηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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 Σελ. 2  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης/ 

ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί : 

 Στον ιστότοπο  www.eprocurement.gov.gr  

 στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ,Τομέα Παιδείας: http://www.epiteliki.minedu.gov.gr  

 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: http://minedu.gov.gr  

 

Οι προτάσεις/ παρατηρήσεις θα υποβληθούν  στον ιστότοπο  www.eprocurement.gov.gr  

 

 

 

                                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

                                                                                                ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

Μαρούσι, …./…/…..  
 

                      Αρ. Πρωτ. : …….. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ …/2018 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  
τιμής  για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για πραγματοποίηση 
από απόσταση επικοινωνίας- Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» 

που εντάσσεται ως Υποέργο 23-24 στην Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη 
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» (MIS: 5010706) στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη της Διά 
Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά 
εργασίας» και ΑΞ.Π 8 «Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του 
Εκπαιδευτικού Συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης –Σύνδεση με την αγορά εργασίας» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο  (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους. 

 

Προϋπολογισμός:  987.096,77 € άνευ ΦΠΑ ( 1.224.000,00 €  με ΦΠΑ 24%) 

Κριτήριο Ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.  

Αντικείμενο: Προμήθεια αγαθών 

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου:  Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Τόπος Παράδοσης  Αγαθών: Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ.(σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  

(ΥΠΠΕΘ) /Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας   
Ταχυδρομική διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου  37 

Πόλη Μαρούσι Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ. 151 80 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 301 

Τηλέφωνο 210 344 3367 

Φαξ 210 344 2153 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  epiteliki@minedu.gov.gr 

Αρμόδιοι για πληροφορίες  Μαρία Κριάρη  - Τηλ.: 210 344 2135   
e-mail: mkriari@minedu.gov.gr    

 Ιωάννης Καρκαβίτσας - Τηλ.: 210 344 3140 
e-mail: jkarkabitsas@minedu.gov.gr   

 Ευάγγελος Παππάς- Τηλ.: 210 344 2527  
 e-mail: evpappas@minedu.gov.gr    

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang
=el 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 
Κεντρικής Κυβέρνησης). 
   
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση. 
 
Εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο 
Εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο είναι το Ελληνικό και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
 
 Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή απότη διεύθυνση www.epiteliki.minedu.gov.gr       
της Αναθέτουσας  

mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
mailto:mkriari@minedu.gov.gr
mailto:jkarkabitsas@minedu.gov.gr
mailto:evpappas@minedu.gov.gr
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
" Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση " με Κωδικό  (ΣΑ) 
Ε3451.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων με ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056. 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται ως Υποέργο 23-24 της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – 
Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  
(ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,   με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.15907/19-11-
2017(με ΑΔΑ:ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3) του Ειδικού Γραμματέα Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και έχει λάβει κωδικό MIS:5010706, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Συνοπτικά, με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, 
εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού διαδραστικού συστήματος 
τηλεδιάσκεψης με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, σε τριακόσιες έξι (306) σχολικές 
μονάδες ΕΠΑ.Λ. σε όλη τη χώρα για χρήση από την Επιστημονική Επιτροπή και όλους τους 
εμπλεκόμενους της πράξης. 

Ο εξοπλισμός έχει ως στόχο την παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης επικοινωνίας 
(διασύνδεση πολλών σημείων  σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο) μεταξύ της 
Επιστημονικής Επιτροπής της πράξης και του συνόλου των εμπλεκομένων στην εφαρμογή 
του προγράμματος.  

Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού αποτυπώνονται στον πίνακα συμμόρφωσης του 
Παραρτήματος IV,  στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. του Παραρτήματος III. 

Ειδικότερα, με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η 
προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας του διαδραστικού συστήματος 
τηλεδιάσκεψης, με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτυπώνονται στον πίνακα 
συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV,  στις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ του Παραρτήματος III. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός 10 μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης.   

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εγκαταστήσει 
(σε σημεία που θα του υποδείξει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, με διαθέσιμη παροχή 
ρεύματος και δικτύωσης όπου χρειάζεται), εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία απαιτείται 
(συναρμολόγηση, σύνδεση σε ρεύμα και δίκτυο, προσθήκη περιφερειακών, εγκατάσταση 
πίνακα και προβολέα σε τοίχο κ.λπ.), καθώς και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το 
σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα IΙΙ. Στη συνέχεια θα επιδείξει τη λειτουργία του εξοπλισμού στα μέλη της 
επιτροπής παραλαβής των σχολικών μονάδων. 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων CPV : 323200-8. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( 1.224.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 %   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 987.096,77 €  και ΦΠΑ : 236.903,23 €) 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη 
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:   

 τη μερική αφαίρεση φυσικού αντικειμένου του έργου έως 15% σύμφωνα με το άρθρο 
104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, με αντίστοιχη μείωση 
του συμβατικού τιμήματος   

 την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου έως 15% που δεν θα υπερβαίνει 
αθροιστικά το συνολικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 
του Ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του 
συμβατικού τιμήματος.  

Για την ανωτέρω αυξομείωση του φυσικού αντικειμένου, και κατ’ αντιστοιχία του 
συμβατικού τιμήματος, λαμβάνεται υπόψη η Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου 
Αναδόχου. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ανωτέρου 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (10) μήνες . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
δίδεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η παρούσα σύμβαση δεν διαιρείται σε Τμήματα δεδομένου ότι τα υπό προμήθεια 
είδη συνιστούν ενιαίο τμήμα καθώς ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε σχολικές μονάδες  όλης 
της επικράτειας και τα είδη είναι κοινά. Θεωρούνται συνεπώς, καθοριστικής σημασίας, 
αφενός η ομοιομορφία του σχολικού εξοπλισμού για όλη την επικράτεια καθώς θα 
διευκολύνει την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συντήρησής του από μέρους 
του αρμόδιου φορέα και αφετέρου οι κοινές παράμετροι της προσφερόμενης εγγύησης 
από τον Ανάδοχο. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
1. Tου ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

3. του άρθρου 6 του ν.4354/15 (ΦΕΚ 176 Α) «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.4314/14», 
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

7.  του βιβλίου IV του Ν. 4412/16 «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων», σε συνδυασμό με τα Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ 63 Α) «Κανονισμός Λειτουργίας της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/17 (ΦΕΚ 64 Α) «Κανονισμός 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών», 

8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 
12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  
16. του άρθρου  87 παρ. 4 του Ν.4478/2017 (Α΄91), 
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  
18. του  π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
19. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης», 

20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

21. της υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργικής 
απόφασης με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-
2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-8-2015) 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», όπως ισχύει, 

22. της υπ’ αρ. πρωτ. 47903/EΥΘΥ.495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” και αντικατάσταση των υπ’ αρ. πρωτ. 
10756/9−10−2002 (ΦΕΚ 1343/Β/16-10-2002) και 17817/28−11−2008 (ΦΕΚ 2514/B/10-
12-2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων», οι οποίες και καταργούνται, 
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23. του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», 

24.   της Υ.Α. 180763/Γ1/27-10-2017 (ΦΕΚ 536/ΥΟΔΔ/13-06-2017) «Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων», 

25.  της με αριθμ. 40023/Υ1/18 (ΦΕΚ 867 Β/12-3-2018) Απόφασης “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 της Γενικής Γραμματείας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…”, 

26. της υπ’ αρ. πρωτ. 14423/27-9-2017 (ΑΔΑ:ΩΒ1Υ465ΧΙ8-Ψ31) Πρόσκλησης με τίτλο «Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» και Κωδικό ΕΔΒΜ 57(Α/Α ΟΠΣ:2304) της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
για την υποβολή προτάσεων στους  Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

27. της υπ΄αριθμ. πρωτ.4015/11-10-2017(ΑΔΑ:6ΨΑΒ4653ΠΣ-ΟΙ1) Απόφασης Ορισμού 
Υπευθύνου Έργου και Υποέργων της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη 
σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» για το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση » στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης 
και Βελτίωση της συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας» 
και ΑΞ.Π 8 «Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού 
Συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης –Σύνδεση με την αγορά εργασίας», ΕΣΠΑ 2014-
2020, 

28. της υπ’ αρ. πρωτ. Φ.478.6/36/30687/Α2/23-2-2018 (ΑΔΑ: 60ΗΑ4653ΠΣ-Κ1Α) Υ.Α. με 
θέμα «Έγκριση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού εργαστηριακού εξοπλισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», 

  29.της υπ’ αρ. πρωτ. 15907/19-11-2017(ΑΔΑ:ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3) Απόφασης ένταξης της 
πράξης με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ»  (MIS: 
5010706) στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση 
της συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας» και ΑΞ.Π 8 
«Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος 
και της Διά Βίου Μάθησης –Σύνδεση με την αγορά εργασίας»  του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 
ΕΣΠΑ 2014-2020, 

30.του υπ’ αρ. πρωτ. 154/16-3-2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος με το οποίο διαβιβάστηκαν 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας-Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» στο πλαίσιο  υλοποίησης των Υποέργων 23-24 της ανωτέρω 
πράξης, από τη Μονάδα Υλοποίησης Β2 στη Μονάδα Γ’ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ , 
Τομέα Παιδείας, 

31.της υπ’ αρ. πρωτ. 1950/30-4-2018 (με ΑΔΑ:ΩΤΑΑ4653ΠΣ-2Ε2) Απόφασης διαβούλευσης, 
32.της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ……./  -  -201.. διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου διακήρυξης  της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση», 

33.της υπ’ αρ. 685/17-2-2017 (ΑΔΑ: 72ΗΖ4653ΠΣ-ΧΦΖ) Απόφασης σύστασης – συγκρότησης 
(α) Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, (β) Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων – Προσφυγών και (γ) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των 
Παραδοτέων για τα έργα Προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού γενικής και 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης που προκηρύσσονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την  υπ ΄αρ.πρωτ. 3087/4-8-2017 (ΑΔΑ:7ΛΜΗ4653ΠΣ-6Δ1) Απόφαση, 

34.της υπ’ αρ. πρωτ. …/……….. (ΑΔΑ: …………………) Απόφασης του   Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία προκηρύσσεται ο 
παρών διαγωνισμός και εγκρίνεται το τεύχος διακήρυξης, 

35.των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

36.του γεγονότος ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας-Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (MIS: 5010706 ) με κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056 στους Άξονες 
Προτεραιότητας 7,8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και με Κωδικό (ΣΑ) 
Ε3451. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα 11:00. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την ……………………………., ημέρα 
…………………..… και ώρα ……... 
 

1.6 Δημοσιότητα 

 
1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Προκήρυξη (SIMAP) της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στις ……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 
Συστημικό Αριθμό : …………  

 Προκήρυξη ( SIMAP ) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό περιφερειακό /τοπικό τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και τον Ν.3548/2007 καθώς και την 
υπ.αριθμ. 13289/07-08-2015 (ΦΕΚ 1716/Β΄) Απόφαση , όπως ισχύει: 

 Σε μία ημερήσια  και σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του  νομού της έδρας  
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

 Η Προκήρυξη ( SIMAP ) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο , στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής στη διεύθυνση(URL): 
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el 

Επίσης  αναρτήθηκε: 

      στο κεντρικό banner της αρχικής σελίδας  
      https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?lang=el 

 στο module των τελευταίων νέων 
      https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?cat=50&lang=el 

 και στον τομέα των ανακοινώσεων         
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=93&lang=el 

 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ  
www.minedu.gov.gr 

 
3. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης στον Ελληνικό περιφερειακό/ τοπικό τύπο 
βαρύνουν τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, όπως ισχύει. 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
 
 
 
 

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?lang=el
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?cat=50&lang=el
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=93&lang=el
http://www.minedu.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

   Η με αρ. …………..…. Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην  
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. SIMAP) . 

  Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

  Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 Το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω 
συστήματος. 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο δεκαπέντε (15)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  
 Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και 
ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 6 μέρες πριν από 
τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

 όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

 όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 
ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά ( τεχνικά 
φυλλάδια,προσπέκτους,βεβαιώσεις,πιστοποιητικά κλπ) μπορούν να υποβάλλονται στα 
αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν 
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
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απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  
Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα VΙ  της παρούσης .  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
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. Ωστόσο, σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή 
και η ένωση στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να το πράξει. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 19.000 € (δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ).  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
…/…/……. (300+30=330 ημέρες) από την επομένη της υποβολής, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη διαχειριστική αρχή.  
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει 
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης 
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει , αν ο προσφέρων  αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής , παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(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: 
2.2.3.1.  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 
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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). 
ζ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρ. 24 του 
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 
 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων,η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με 
αμετάκλητη απόφαση,αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 
με αμετάκλητη απόφαση. 
 
 
2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην 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) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο 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. 



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός……./2018  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για 

πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας- Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»  

 

16 

 

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) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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. 
Κατ’ εξαίρεση ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2., θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 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 του Ν. 4412/16, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 
 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
α) 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,  
β) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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 και 
γ) 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 κατ’ εφαρμογή της παραγρ. 2.2.9.2 της 
παρούσας. 
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2.2.3.4. 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  
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.7. 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. 
2.2.3.8. Οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας , που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο ,συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου , οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ  του Προσαρτήματος Α΄του ν.4412/2016. Η αθέτηση της 
υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα 
κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του νόμου 4412/16, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Επίσης: 
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α) Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ), σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 
181504/2016 (ΦΕΚ 2454Β). 
β) Οι διανομείς υποχρεούνται να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι 
καταχωρημένοι στο Μητρώο Παραγωγών του άρθρου 17 της  υπ.αριθμ. Η.Π. 
23615/651/Ε.103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1184 Β/2014). 
 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  ή τα μέλη της ένωσης αθροιστικά 
θα πρέπει να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων, πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού, οικονομικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 50% του 
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Σε περίπτωση που ο Οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για 
όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το  50% 
του προϋπολογισμού του Έργου. 
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση  ένα τουλάχιστον μέλος αυτής) πρέπει να έχει 
προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ανάλογων έργων προμήθειας 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή αγαθών εντός των τελευταίων πέντε (5) συν του τρέχοντος πριν 
την διενέργεια του διαγωνισμού ετών. Ως ανάλογα έργα προμήθειας εξοπλισμού νοούνται 
τα έργα που πληρούν σωρευτικά τους παρακάτω όρους, δηλαδή: 

α)     έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικών, 

β)     έχουν αθροιστικά προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 45% του 
προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του παρόντος έργου, 

γ)     έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων πέντε (5) συν του τρέχοντος πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού ετών. Ως 
ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής του έργου. 

Για την σωρευτική πλήρωση των ανωτέρω, ο υποψήφιος μπορεί να επικαλεσθεί στην 
προσφορά του από ένα έως και τρία ανάλογα έργα. 

 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  
 Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 
να  εφαρμόζουν μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
όσον αφορά την προμήθεια του υπό ανάθεση εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης αυτού.  
 Για την πλήρωση του παρόντος, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ISO 9001 
ή ισοδυνάμου, καθώς και τυχόν άλλων επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και 
διοικητικών μέτρων που λαμβάνουν.  
 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
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φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 
τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται 
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VII, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, 
είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/16 για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4- 2.2.8). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 . 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 
β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση  αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους  οφείλει να καταβάλλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση α΄ 
της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.2.3.2., πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμμα τισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο 
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικο- 
νομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
γ) Για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
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της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των 
τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, για τις οποίες 
έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί. Στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου 
υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών, προσκομίζονται τα ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών. 
Για στοιχεία μετά την 1/1/2015, η σχετική υποχρέωση δημοσίευσης αντικαθίσταται με 
υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους 
του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με 
αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία 
νομικής διάταξης κλπ). 

Εάν η επιχείρηση του υποψήφιου λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα σχετικά με την ζητούμενη προμήθεια, για χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 
υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό μαζί με 
υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα κάτωθι :  
α. Συνοπτική περιγραφή του ανάλογου έργου προμήθειας αγαθών, που ολοκλήρωσε ο 
υποψήφιος εντός της τελευταίας τριετίας συν του τρέχοντος πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (σε επιθυμητή έκταση όχι μεγαλύτερη της μιας σελίδας) με 
συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα: 
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α/α 
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Αντικείμενο 

Έργου 
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Εκτέλεσης 

Έργου  
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Αξία 
(προ 

ΦΠΑ σε 
€) 
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(%) 
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σε 

περίπτωση 
ένωσης  

Ημερομηνία 
Παραλαβής 
του Έργου 

Προσκομισθέν 
Αποδεικτικό 

Στοιχείο 
(είδος & 
ημ/νία 

έκδοσης) 

      
 

  

 
β. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση παραλαβής και ειδικότερα: Οι παραδόσεις και οι παροχές 
υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας με πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 
φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή συνοδευόμενη 
από αντίγραφο του σχετικού παραστατικού πώλησης. Βάσει του ν.4250/2014 στην 
περίπτωση των εγγράφων που προέρχονται από δημόσιο φορέα γίνονται δεκτά τα ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδυνάμου. 
 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό εγγραφής τους.  



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός……./2018  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για 

πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας- Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»  

 

23 

 

 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 
 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται , ή 
από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  βάσει τιμής.  
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 
II της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων αγαθών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά 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. 
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5) στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) . 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
α) Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
β) Έναν υποφάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 
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 τις τιμές μονάδος, 
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν 
αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, ως ακολούθως : 

 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  (Παράρτημα ΙΙ) 

 Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙV). 
 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω υποφάκελο μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – 
Τομέα Παιδείας, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη 
μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν 
υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την 
Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει 
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα VII).  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 
συμπληρώνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, εξάγεται, αποθηκεύεται και 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση - https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el. Πληροφορίες  για τη συμπλήρωσή του ΕΕΕΣ αναγράφονται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb
90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=7243869913866477&_adf.ctrl

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=7243869913866477&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D7243869913866477%26_adf.ctrl-state%3D4qj3u9tme_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=7243869913866477&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D7243869913866477%26_adf.ctrl-state%3D4qj3u9tme_4
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-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D7243869913866477%26_adf.ctrl-
state%3D4qj3u9tme_4 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Για τη διευκόλυνση των 
ενδιαφερομένων παρατίθεται Υπόδειγμα στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  IV της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
 
Α. Τρόπος υποβολής: 

Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
υποψήφιος καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
υποψήφιος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία.  

Β. Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς:  
Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα 
ακόλουθα:  

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρέχουν αναλυτική και σαφή παρουσίαση της 
μεθοδολογίας με την οποία θα εκτελέσουν το Έργο σε όλες του τις πτυχές και πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την 
Προσφορά τους και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
Προκήρυξη, σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης. 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονικά  τεκμηριωτικό υλικό για τον 
εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κτλ). 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής 
τους προσφοράς τους  Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα III), συμπληρωμένους 
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» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=7243869913866477&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D7243869913866477%26_adf.ctrl-state%3D4qj3u9tme_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=7243869913866477&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D7243869913866477%26_adf.ctrl-state%3D4qj3u9tme_4
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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 ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 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). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή 
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και 
λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση 
του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του 
Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ.). 
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κλπ. θα 
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων 

Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
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. 
Γ.  Διευκρινίσεις επί της υποβολής των  Τεχνικών Προσφορών:  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Εφόσον τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια 
(Prospectus,πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κλπ )δεν είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστή, 
θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ψηφιακά 
υπογεγραμμένη ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με αυτά του 
κατασκευαστή. Τα ανωτέρω εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της 
προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής τους. Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον 
προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει 
υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της 
προθεσμίας που θα του τεθεί. 
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Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (π.χ. πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά 
του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά 
διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα 
έπρεπε να προσκομισθούν δεν προσκομίσθηκαν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή τα απαιτεί από 
τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας 
που θα του ορισθεί.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια  θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 
τεχνικών φυλλαδίων  του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από 
την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η  αναθέτουσα αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των 
τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος 
να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του τεθεί. 

 
Σημείωση: Όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και επισυνάπτονται ως 
παραπομπές τεκμηρίωσης στον πίνακα συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, 
διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης κ.λπ.) μπορούν να προσκομισθούν ως 
απλά αντίγραφα. Εξαίρεση αποτελούν τα πιστοποιητικά/δηλώσεις/βεβαιώσεις (ISO, CE, 
Energy Star, TUV Energy Efficiency, EPEAT κ.λπ.) τα οποία πρέπει να είναι επισυναπτόμενα 
ως επικυρωμένα αντίγραφα. 

Δ. Δείγμα:  
Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν, μετά 

από πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού, δείγμα του προσφερόμενου εξοπλισμού, και ειδικότερα:  

 Ένα (1) φορητό Η/Υ με τα προσφερόμενα λογισμικά εγκατεστημένα, 

 Ένα σετ κάμερας, ηχείου και μικροφώνου,  
 ώστε να επιβεβαιώσει η αρμόδια Επιτροπή την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων 
του διαγωνισμού σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στους 
σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙV). 

Μετά από πρόσκληση που θα απευθύνει η Αναθέτουσα κατόπιν εισηγήσεως της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων προς τους υποψήφιους, θα 
πραγματοποιηθεί η προσκόμιση εντός τριών (03) εργασίμων ημερών επί ποινή 
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αποκλεισμού των προαναφερθέντων δειγμάτων, η αποσφράγιση και η συναρμολόγησή 
τους, καθώς και η επίδειξη λειτουργίας τους από τους υποψηφίους Αναδόχους. 

Τα δείγματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής προσφοράς των 
υποψηφίων Αναδόχων και απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού. Προσφορά που δεν 
καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται. Ομοίως απορρίπτεται 
και προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης , ήτοι την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ : «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της 
Διακήρυξης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα Διακήρυξη. 

 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»   τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών και ώρα 12:30. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή . 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν 
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν 
το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν. 4412/2016. 

 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου 
η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  
φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση 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 και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω 
πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μία απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας  δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση 
της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται από την Αναθέτουσα Αρχή προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα 
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αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  
1. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
2. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
3. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Επισημαίνεται ότι, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή 
του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:   

 τη μερική αφαίρεση φυσικού αντικειμένου του έργου έως 15% σύμφωνα με το άρθρο 
104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, με αντίστοιχη μείωση 
του συμβατικού τιμήματος   

 την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου έως 15% που δεν θα υπερβαίνει 
αθροιστικά το συνολικό προϋπολογισμό  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
104 του Ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του 
συμβατικού τιμήματος.  

Για την ανωτέρω αυξομείωση του φυσικού αντικειμένου, και κατ’ αντιστοιχία του 
συμβατικού τιμήματος, λαμβάνεται υπόψη η Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου 
Αναδόχου. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ανωτέρου 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από τη Διαχειριστική Αρχή, ή/και Ε.Σ .(εφόσον αυτό 
απαιτείται) 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και 
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) μέρες 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της ορισθείσας  προθεσμίας 
να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
106 του Ν.4412/2016. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία 
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες 
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από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 
363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης 
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει 
την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 

 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 
4412/2016. 

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής . 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ . 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του 
άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 
αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 
106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, 
αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας) 

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης και με διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) μηνών μετά την προθεσμία 
οριστικής παράδοσης του έργου.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και 
συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα VI και με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 
Εγγύηση προκαταβολής  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που 
καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση 
προκαταβολής, που συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 
και 2.1.5. της παρούσας,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής και με διάρκεια  
τουλάχιστον δύο (2) μηνών μετά την προθεσμία οριστικής παράδοσης του έργου. 
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 Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Σε περίπτωση 
τμηματικής παραλαβής, οι ανωτέρω εγγυήσεις αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το μέρος 
του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών και κατά 
την επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας των αγαθών που έχει προμηθεύσει, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν. 4412/2016 , ποσού ίσου με το 2,5 % του συνολικού συμβατικού τιμήματος προ 
ΦΠΑ, με δυνατότητα απομείωσης ετησίως κατά το ένα τρίτο (1/3). Ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής καλής λειτουργίας πρέπει να ισούται με την Περίοδο Εγγύησης, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρούσα.  

Η εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την παρέλευση της Περιόδου 
Εγγύησης και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής 
έναντι του Αναδόχου.  
 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του 
συνόλου ή μέρους των αγαθών, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, 
καταπίπτει η εγγυητική καλής λειτουργίας ή μέρος αυτής με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. 
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι 

όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο  ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 
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4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.   

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

 
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους :  
α) Έως τρεις τμηματικές πληρωμές με αντίστοιχες τμηματικές παραδόσεις των υλικών μέχρι 
το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παράδοση των υλικών. 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και της 
παρ.4.1 της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου σε έως τρεις τμηματικές πληρωμές 
με αντίστοιχες τμηματικές παραδόσεις των υλικών μετά την οριστική παράδοση των 
υλικών. 

           Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για 
δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. Κατά την 
εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό 
διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
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μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται 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 που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση εταιρειών η καταβολή 
θα γίνεται σε κάθε μέλος της ένωσης κατά το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν.  

Την εκκίνηση της διαδικασίας τμηματικής πληρωμής θα πρέπει να αιτηθεί ο 
Ανάδοχος με ταυτόχρονη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών της προμήθειας 
εξοπλισμού (πρωτόκολλο παραλαβής, Δελτία Αποστολής, βεβαίωση εισαγωγής στη σχολική 
μονάδα, ένα με πρωτότυπες υπογραφές και δυο αντίγραφα του πρωτοτύπου) για όλες τις 
σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στο αίτημα αυτό. Επισημαίνεται πως κάθε αίτημα 
τμηματικής πληρωμής πλην του τελευταίου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
παραστατικά για 80 σχολικές μονάδες.  

Η Δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο των ανωτέρω 
πρωτοτύπων εγγράφων από όλες τις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες και εισηγείται (μέσω 
σχετικού Πρακτικού της) την οριστική παραλαβή των δικαιολογητικών και την πληρωμή του 
Αναδόχου. Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη τμηματική πληρωμή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει τα παραστατικά εξόφλησης για τη δημοσίευση στον 
περιφερειακό/τοπικό τύπο. 

Η τιμολόγηση των προμηθειών θα γίνει ανά κατηγορία περιφέρειας σύμφωνα με 
τις οδηγίες που θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
Ν. 4412/2016 και το Παράρτημα Ι της παρούσας . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, 
μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 
ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
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έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών) και 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον  του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση,  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Παράρτημα I της παρούσας. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 
 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί ο 
εξοπλισμός, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
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6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 
6.2.1.  Διαδικασία παραλαβής Έργου 
 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή του Έργου θα γίνει, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, τα 
οποία είναι τα ακόλουθα: 

 Επιτροπή Παραλαβής Σχολικής Μονάδας (Πρωτοβάθμια επιτροπή) 

           Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης (Δευτεροβάθμια 
επιτροπή) 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού σε κάθε σχολική μονάδα θα γίνει σε ένα 
στάδιο, αυτό της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  
Για τις ανάγκες της παραλαβής του εξοπλισμού θα συσταθούν Επιτροπές Παραλαβής για 
κάθε σχολική μονάδα. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή σε κάθε σχολική 
μονάδα περιλαμβάνει την καταμέτρηση του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του και την 
επίδειξη της καλής λειτουργίας του. Τα ανωτέρω θα γίνουν με ευθύνη του Αναδόχου 
παρουσία μελών της εκάστοτε πρωτοβάθμιας επιτροπής. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, προκειμένου να διαπιστώσει την καλή λειτουργία των ειδών που 
παραδόθηκαν. Σε περίπτωση που από τις επιθεωρήσεις προκύψουν ελαττώματα ή έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων στα είδη της προμήθειας, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να τα 
αποκαταστήσει άμεσα χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την αντίστοιχη Πρωτοβάθμια 
επιτροπή, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της 
επίδειξης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
οριστική παραλαβή του, σύμφωνα με τα παραπάνω. 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή μεριμνά για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης της επίδειξης 
καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού στον προτεινόμενο από τον Ανάδοχο 
χρόνο, μετά από συνεννόηση μαζί του. 
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων ειδών της προμήθειας μέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους (ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή), οπότε μεταβιβάζει την κυριότητα στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 
   
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται χρόνους σύμφωνα μετο Παράρτημα I της παρούσας. 
  Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
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που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 
 
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
 
 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 
            Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης 
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
            Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
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            Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του 
αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή 
μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της 
παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
                  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης  

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της προμήθειας 
Το φυσικό αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη 
λειτουργίας εξοπλισμού σε τριακόσιες έξι (306) σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. σε όλη τη χώρα 
για χρήση από την Επιστημονική Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους της πράξης. 

Ο εξοπλισμός έχει ως στόχο την παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης επικοινωνίας 
(διασύνδεση πολλών σημείων  σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο) μεταξύ της 
Επιστημονικής Επιτροπής της πράξης και του συνόλου των εμπλεκομένων στην εφαρμογή 
του προγράμματος.  

Ειδικότερα, με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, 
εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας του διαδραστικού συστήματος 
τηλεδιάσκεψης, με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτυπώνονται στον πίνακα 
συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV,  στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. του Παραρτήματος III. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός 10 μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης.  

 
    2. Υπηρεσίες εγκατάστασης και επίδειξης καλής λειτουργίας 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εγκαταστήσει (σε 
σημεία που θα του υποδείξει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, με διαθέσιμη παροχή 
ρεύματος και δικτύωσης όπου χρειάζεται), εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία απαιτείται 
(συναρμολόγηση, σύνδεση σε ρεύμα και δίκτυο, προσθήκη περιφερειακών, εγκατάσταση 
πίνακα και προβολέα σε τοίχο κ.λπ.), καθώς και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το 
σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα IΙΙ. Στη συνέχεια θα επιδείξει τη λειτουργία του εξοπλισμού στα μέλη της 
επιτροπής παραλαβής των σχολικών μονάδων.  
 
    3. Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων μετά την προμήθεια 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που παραδίδει. Η 
περίοδος καλής λειτουργίας ξεκινά με την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου και 
διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου.  
Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος: 

i. να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για την καλή λειτουργία (υπηρεσίες εγγύησης) του 
εξοπλισμού που θα προμηθεύσει στις σχολικές μονάδες και 

ii. να διαθέτει επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και αναλώσιμων για χρονική περίοδο 
διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών από την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι 
υπηρεσίες εγγύησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον την: 

 επιδιόρθωση βλαβών 

 αντικατάσταση ελαττωματικών μερών ή αντικατάσταση του εξοπλισμού 
Προσοχή: Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας του εξοπλισμού, εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής στη σχολική μονάδα, ο 
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Ανάδοχος θα προχωρά σε άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού και όχι 
σε διαδικασία επιδιόρθωσής του (δηλαδή θα θεωρείται Dead On Arrival - DOA). 
Μετά τη λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο, την 
ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης αναλαμβάνει ο Φορέας Λειτουργίας & 
Συντήρησης της Πράξης. 
  4. Τεχνική Υποστήριξη – Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης (περίοδος Καλής Λειτουργίας). Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού, η 
άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση 
αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων του εξοπλισμού. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε παραγωγική 
λειτουργία τον εξοπλισμό, παρέχοντας παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη 
συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για 
την περίοδο εγγύησης. 
Χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης: 
Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από τη στιγμή αναγγελίας της βλάβης. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος 
που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο Ανάδοχος δέχεται μία αναγγελία βλάβης από τη 
σχολική μονάδα μέσω της προκαθορισμένης διαδικασίας, έως τη χρονική στιγμή 
ανταπόκρισης του Αναδόχου (π.χ. μέσω τηλεφώνου, email, επιτόπιας παρουσίας κλπ.).  
Χρόνος αποκατάστασης βλάβης/ δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό 
διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Ο χρόνος αυτός 
είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή αναγγελίας της βλάβης. Ως χρόνος 
αποκατάστασης ορίζεται ο χρόνος από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, έως τη στιγμή 
που οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε η μονάδα γίνονται πάλι διαθέσιμες. 
Επισημαίνεται ότι η μεταφορά εξοπλισμού εκτός σχολικής μονάδας για αποκατάσταση 
βλάβης και η επιστροφή στη σχολική μονάδα θα γίνεται με έξοδα του Αναδόχου. 
Επικοινωνία – Αναφορά Βλαβών: 
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου 
είναι ευθύνη δική του, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα την 
αποκατάσταση των βλαβών. Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και μέχρι την 
οριστική παραλαβή αυτού, καθώς και κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
οφείλει να ορίσει εκ του τεχνικού προσωπικού του, υπεύθυνο επικοινωνίας, ο οποίος να 
είναι διαθέσιμος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των σχολικών μονάδων (Κέντρο 
Αναφοράς Βλαβών). Η αναγγελία βλαβών θα γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
για την παρακολούθηση και διαχείριση προμηθειών. Το Σύστημα ενημερώνει αυτόματα με 
e-mail όλους τους εμπλεκόμενους σε όλα τα στάδια εξυπηρέτησης αιτήματος σχολικής 
μονάδας για επιδιόρθωση / αντικατάσταση εξοπλισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης 
του Πληροφοριακού Συστήματος (π.χ. προσωρινή διακοπή διασύνδεσης στο Διαδίκτυο), η 
αναγγελία θα γίνεται μέσω fax. 
  
 5.Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης Έργου 
Στο πλαίσιο του έργου και για την αποτελεσματικότερη διοικητική υποστήριξή του, θα 
διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσβαση σε Πληροφοριακό Σύστημα για την 
παρακολούθηση και διαχείριση προμηθειών. Αρμόδια για τη διαχείριση του 
Πληροφοριακού Συστήματος είναι η Αναθέτουσα Αρχή.  
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Στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα θα δίδεται διαβαθμισμένη πρόσβαση μέσω 
Διαδικτύου (web based application ή/και web services) σε όλα τα εμπλεκόμενα στο έργο 
μέρη:  
 

 Σχολικές μονάδες  

 Ανάδοχος  

 Αναθέτουσα Αρχή 

 Φορέας Λειτουργίας & Συντήρησης της Πράξης 
Βασικός σκοπός του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος είναι να απλοποιηθούν και να 
επισπευστούν διοικητικές διαδικασίες του έργου. 
Αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης του έργου, βασικές 
ενέργειες και υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι οι εξής: 
 Καταχώρηση στοιχείων προγραμματισμού για τις παραδόσεις του εξοπλισμού στις 

σχολικές μονάδες (π.χ. ημερομηνίες παράδοσης, εξοπλισμός που πρόκειται να 
παραδοθεί).  

 Αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων του εξοπλισμού που αποστέλλεται σε κάθε 
σχολική μονάδα. Με την έκδοση κάθε Δελτίου Αποστολής καταγράφονται στο 
Σύστημα για κάθε αντικείμενο ο Σειριακός Αριθμός (SN) του και τα στοιχεία του 
Δελτίου Αποστολής στο οποίο συμπεριλαμβάνεται. Ουσιαστικά, η ενέργεια αυτή 
περιλαμβάνει την ακριβή καταχώρηση όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την 
παραλαβή του έργου, δεδομένου ότι το Πληροφοριακό Σύστημα θα αντλήσει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες από τα καταχωρηθέντα αυτά στοιχεία, προκειμένου 
να παράγει αυτόματα τα απαιτούμενα Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής, με βάση 
τα οποία η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σε κάθε σχολική μονάδα θα ελέγξει τον 
εξοπλισμό που θα παραδοθεί και στη συνέχεια θα υπογράψει. 

   Καταχώρηση στοιχείων εγκατάστασης και επίδειξης εξοπλισμού (π.χ.      
προγραμματιζόμενες ημερομηνίες κλπ.) 

 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας συγκεκριμένου εξοπλισμού, η σχολική μονάδα 
υποβάλλει, μέσω του συστήματος, αίτημα αποκατάστασης κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί και, μέσω του 
συστήματος, να τεκμηριώσει ότι δεν απαιτείται επιδιόρθωση / αντικατάσταση είτε 
να προχωρήσει στην επιδιόρθωση / αντικατάσταση, (καταχωρώντας το SΝ του νέου 
εξοπλισμού σε περίπτωση αντικατάστασης).  

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος θα δοθούν στον Ανάδοχο από 
την Αναθέτουσα Αρχή, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 
Η χρήση του ως άνω Πληροφοριακού Συστήματος από τον Ανάδοχο είναι υποχρεωτική και 
αποτελεί στοιχείο καλής εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ως άνω 
υποχρέωση, θα καταπέσει η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του δημοσίου. 
 
 6. Διαδικασία παραλαβής Έργου 
 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή του Έργου θα γίνει, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, τα 
οποία είναι τα ακόλουθα: 

 Επιτροπή Παραλαβής Σχολικής Μονάδας (Πρωτοβάθμια επιτροπή) 
 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης (Δευτεροβάθμια 

επιτροπή). 
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Η παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού σε κάθε σχολική μονάδα θα γίνει σε ένα 
στάδιο, αυτό της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  
Για τις ανάγκες της παραλαβής του εξοπλισμού θα συσταθούν Επιτροπές Παραλαβής για 
κάθε σχολική μονάδα. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή σε κάθε σχολική 
μονάδα περιλαμβάνει την καταμέτρηση του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του και την 
επίδειξη της καλής λειτουργίας του. Τα ανωτέρω θα γίνουν με ευθύνη του Αναδόχου 
παρουσία μελών της εκάστοτε πρωτοβάθμιας επιτροπής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις, 
προκειμένου να διαπιστώσει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που παραδόθηκε. Σε 
περίπτωση που από τις επιθεωρήσεις προκύψουν ελαττώματα ή έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων στα είδη της προμήθειας, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να τα 
αποκαταστήσει άμεσα χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την αντίστοιχη Πρωτοβάθμια επιτροπή, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της επίδειξης της 
καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή 
του, σύμφωνα με τα παραπάνω. 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή μεριμνά για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης της επίδειξης 
καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού στον προτεινόμενο από τον Ανάδοχο 
χρόνο, μετά από συνεννόηση μαζί του. 
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων ειδών της προμήθειας μέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους (ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή), οπότε μεταβιβάζει την κυριότητα 
στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή Ποσότητα (1) 

Αξία προ ΦΠΑ ΦΠΑ 
Συνολική αξία 

με ΦΠΑ 

Τιμή 
μονάδας 

(2) 

Σύνολο 24% (4) (5) = (4) + (3) 

(3) = (1) * (2)     

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 306         

ΣΥΝΟΛΟ:       



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –   Σημεία παράδοσης και εγκατάστασης εξοπλισμού 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ 

1 1940380 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΩΜΗΣ 2392041406 2392041406 

mail@1epal-
epanom.thess.sch.gr  

Ν.ΣΑΡΒΑΝΗ 2 57500 

2 1940355 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2396024027 2396023875 epal-vasil@sch.gr  ΒΑΣΙΛΙΚΑ 57006 

3 1940220 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310546231 2310544645 mail@1epal-thess.thess.sch.gr  ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1 54626 

4 1950418 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ 2310798422 2310798422 mail@1epal-sindou.thess.sch.gr  ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 1 57400 

5 1940010 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065660 2397065870 mail@1epal-stavr.thess.sch.gr  Π. ΣΤΑΥΡΟΥ 57014 

6 1940246 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2310702634 2310702694 mail@epal-ag-athan.thess.sch.gr  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 57003 

7 1950410 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 

ΗΡΩΝ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ 
2310729160 2310729160 mail@1epal-ampel.thess.sch.gr  Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54 56121 

8 1940245 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310658619 2310587707 mail@1epal-neapol.thess.sch.gr  

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 

56701 

9 1950415 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2310587104 2310587104 mail@1epal-polichn.thess.sch.gr  ΣΑΠΦΟΥΣ 3 56533 

10 1940370 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2391051107 2391053340 mail@1epal-koufal.thess.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 57100 

11 1940247 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 2310792698 2310792698 

mail@1epal-
chalastr.thess.sch.gr  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

57300 

12 1940391 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ 2310624751 2310624751 mail@1epal-sykeon.thess.sch.gr  

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ- 
Γ.ΡΙΤΣΟΥ 2 

56626 

13 1950420 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - 

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 
2310763668 2310763287 mail@1epal-kordel.thess.sch.gr  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 
40 

56334 

14 1640080 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ 2332028620 2332028496 1epal-naous@sch.gr  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 59200 

15 1640081 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2333026729 2333026760 mail@1epal-alexandr.ima.sch.gr  

ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ 
ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

59300 

16 2640060 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ 2341023227 2341026473 mail@1epal-kilkis.kil.sch.gr  ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ & ΟΔΗΣΣΟΥ 61100 

17 2640070 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2343031659 2343032732 mail@1epal-axioup.kil.sch.gr  ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61400 

18 2640065 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ 2341028798 2341028255 mail@2epal-kilkis.kil.sch.gr  

ΤΕΡΜΑ 
ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 

61100 

mailto:mail@1epal-epanom.thess.sch.gr
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mailto:mail@epal-ag-athan.thess.sch.gr
mailto:mail@1epal-ampel.thess.sch.gr
mailto:mail@1epal-neapol.thess.sch.gr
mailto:mail@1epal-polichn.thess.sch.gr
mailto:mail@1epal-koufal.thess.sch.gr
mailto:mail@1epal-chalastr.thess.sch.gr
mailto:mail@1epal-chalastr.thess.sch.gr
mailto:mail@1epal-sykeon.thess.sch.gr
mailto:mail@1epal-kordel.thess.sch.gr
mailto:1epal-naous@sch.gr
mailto:mail@1epal-alexandr.ima.sch.gr
mailto:mail@1epal-kilkis.kil.sch.gr
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19 3840135 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2382081643 2382081643 mail@epal-kr-vrysis.pel.sch.gr  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 2 58300 

20 3840070 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381023646 2381020626 mail@1epal-edess.pel.sch.gr  Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 28 58200 

21 3940051 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2353022641 2353022321 1epal-aigin@sch.gr  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 1 60300 

22 3940052 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2351045650 2351045650 2epal-kater@sch.gr  Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ 60100 

23 4440130 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2327022020 2327022020 epal-rodop@sch.gr  ΡΟΔΟΠΟΛΗ 62053 

24 4440110 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2324022540 2324022515 mail@1epal-n-zichn.ser.sch.gr  ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 62042 

25 4440100 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 2322020000 2322020003 1epal-nigrit@sch.gr  ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 7 62200 

26 4440120 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2323022730 2323028206 mail@epal-sidir.ser.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 62300 

27 4440092 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ 2321039906 2321039907 mail@2epal-serron.ser.sch.gr  ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 153 62125 

28 4450140 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2325025817 2325025819 mail@epal-irakl.ser.sch.gr  ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 62400 

29 4940070 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2371022941 2371023285 mail@1epal-polyg.chal.sch.gr  ΣΤΑΔΙΟΥ 1 63100 

30 4940130 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
2374023980 2374023980 

mail@1epal-
kassandr.chal.sch.gr  

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 63077 

31 4940135 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ 2375023733 2375023733 mail@1epal-nikit.chal.sch.gr  ΝΙΚΗΤΗ 63088 

32 4940120 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2372022340 2372022340 mail@1epal-arnaias.chal.sch.gr  ΑΡΝΑΙΑ 63074 

33 1950220 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310889923 2310889924 mail@15epal-thess.thess.sch.gr  ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ 11 54639 

34 1940411 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310889916 2310889917 8epal-thess@sch.gr  ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 13 54639 

35 1950240 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310542970 2310512710 mail@12epal-thess.thess.sch.gr  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 169-171 54627 

mailto:mail@epal-kr-vrysis.pel.sch.gr
mailto:mail@1epal-edess.pel.sch.gr
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

36 1940350 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2310471065 2310475286 1epal-kalam@sch.gr  

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

55134 

37 1940390 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2310641672 2310655522 

mail@2epal-
stavroup.thess.sch.gr  

ΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4 56430 

38 1940400 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ 2310768012 2310768012 mail@1epal-evosm.thess.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 56224 

39 1640060 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 2331029511 2331021549 mail@1epal-veroias.ima.sch.gr  ΣΤΑΔΙΟΥ 121 59131 

40 3840110 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2382028078 2382022524 mail@1epal-giann.pel.sch.gr  ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ 58100 

41 3840130 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 

"ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ" 
2384022486 2384022483 mail@1epal-aridaias.pel.sch.gr  

1o χλμ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - 
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 

58400 

42 3940050 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2351024957 2351037872 1epal-kater@sch.gr  ΤΑΚΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 150 60100 

43 4440090 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ 2321050760 2321039703 mail@1epal-serron.ser.sch.gr  

ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΧΙΛ. 

62100 

44 4940110 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
2373021322 2373065076 

mail@epal-n-
moudan.chal.sch.gr  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 63200 

45 0940050 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΟΞΑΤΟΥ 2521067410 2521069161 mail@1epal-doxat.dra.sch.gr  ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ 66300 

46 0940060 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2522022488 2522022411 mail@1epal-prosots.dra.sch.gr  Κ. ΔΑΪΛΑΚΗ 6 66200 

47 0940065 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 2523022202 2523022202 mail@epal-kat-nevrok.dra.sch.gr  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 66033 

48 1150070 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2551026343 2551026638 mail@2epal-alexandr.evr.sch.gr Λ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 11 68100 

49 1140090 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 2553022942 2553022942 mail@1epal-didym.evr.sch.gr  ΛΕΩΝΙΔΟΥ 52-54 68300 
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mailto:mail@2epal-alexandr.evr.sch.gr
mailto:mail@1epal-didym.evr.sch.gr
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ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

50 2140100 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 2591022626 2591025430 mail@1epal-chrys.kav.sch.gr  ΓΕΡΟΝΤΑ 5 64200 

51 2140080 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 2592022310 2592024586 mail@1epal-elefth.kav.sch.gr  

ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 
182 

64100 

52 2150095 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510837901 2510837900 mail@4epal-kaval.kav.sch.gr  ΑΜΙΣΟΥ 31 65403 

53 3740040 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ 2541064964 2541084682 mail@1epal-xanth.xan.sch.gr  ΝΕΑΠΟΛΗ 67100 

54 3740050 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΛΑΥΚΗΣ 2544024420 2544024437 mail@1epal-glafk.xan.sch.gr  ΓΛΑΥΚΗ 67300 

55 4250040 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2531027158 2531081629 mail@2epal-komot.rod.sch.gr  

Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ-Γ. 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

69100 

56 0940040 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ 2521022223 2521027781 mail@2epal-dramas.dra.sch.gr  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 44 66132 

57 1140060 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2551026088 2551032646 mail@1epal-alexandr.evr.sch.gr  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16 68100 

58 1140080 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2552029431 2552027334 mail@1epal-orest.evr.sch.gr  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 90 68200 

59 2140060 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510228307 2510222300 mail@1epal-kaval.kav.sch.gr  ΣΑΜΟΥ 2 65201 

60 3740045 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ 2541027276 2541020390 mail@2epal-xanth.xan.sch.gr  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 27 67100 

mailto:mail@1epal-chrys.kav.sch.gr
mailto:mail@1epal-elefth.kav.sch.gr
mailto:mail@4epal-kaval.kav.sch.gr
mailto:mail@1epal-xanth.xan.sch.gr
mailto:mail@1epal-glafk.xan.sch.gr
mailto:mail@2epal-komot.rod.sch.gr
mailto:mail@2epal-dramas.dra.sch.gr
mailto:mail@1epal-alexandr.evr.sch.gr
mailto:mail@1epal-orest.evr.sch.gr
mailto:mail@1epal-kaval.kav.sch.gr
mailto:mail@2epal-xanth.xan.sch.gr
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ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

61 4240030 
ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2531027160 2531025584 mail@1epal-komot.rod.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 69100 

62 1840035 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2666023780 2666023780 mail@1epal-param.thesp.sch.gr  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 46200 

63 1840030 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665023521 2665028719 mail@1epal-igoum.thesp.sch.gr  

ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 

46100 

64 1840040 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2664022257 2664022257 mail@1epal-filiat.thesp.sch.gr  ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 6 46300 

65 2040070 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2655022496 2655022496 mail@1epal-konits.ioa.sch.gr  ΚΟΝΙΤΣΑ 44100 

66 2050056 ΗΠΕΙΡΟΥ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2651043127 2651043127 mail@6epal-ioann.ioa.sch.gr  ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ 3 45332 

67 2040040 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2651043955 2651042220 mail@1epal-ioann.ioa.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 45221 

68 2040045 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 2656041229 2656041967 mail@1epal-metsov.ioa.sch.gr  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 51 44200 

69 2040050 ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ ΒΡΟΣΙΝΑΣ 2651060679 2651060679 mail@epal-vrosin.ioa.sch.gr  

ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

45500 

70 4040060 ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 2684022620 2684022620 mail@1epal-kanal.pre.sch.gr  ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ 75 48062 

71 4040050 ΗΠΕΙΡΟΥ 1o ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2683023598 2683023598 mail@1epal-filipp.pre.sch.gr  Κ.ΖΑΡΑΒΕΛΑ 48200 

72 0440030 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 2681022901 2681022901 mail@1epal-artas.art.sch.gr  

ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 1 

47100 

73 2040042 ΗΠΕΙΡΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2651043128 2651043248 mail@3epal-ioann.ioa.sch.gr  

ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Κ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 

45332 

74 4040030 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682028910 2682089065 mail@1epal-prevez.pre.sch.gr  ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ 48100 

75 2240062 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2444024373 2444024373 mail@1epal-palam.kar.sch.gr  ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 59 43200 

76 2240061 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ 2443023579 2443023579 mail@1epal-sofad.kar.sch.gr  

ΤΕΡΜΑ ΑΘΗΝΩΝ-
ΣΟΦΑΔΕΣ 

43300 

77 2240063 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2445041693 2445041693 mail@1epal-mouzak.kar.sch.gr  ΜΟΥΖΑΚΙ 43060 

78 2250075 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2441079629 2441079782 mail@2epal-kardits.kar.sch.gr  Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΤΕΡΜΑ 43131 

79 3140130 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2491023755 2491026620 mail@1epal-farsal.lar.sch.gr  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 

40300 

80 3150135 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410670290 2410670291 mail@7epal-laris.lar.sch.gr  ΔΡΟΣΗ - ΠΑΙΩΝΙΟΥ 41335 

mailto:mail@1epal-komot.rod.sch.gr
mailto:mail@1epal-param.thesp.sch.gr
mailto:mail@1epal-igoum.thesp.sch.gr
mailto:mail@1epal-filiat.thesp.sch.gr
mailto:mail@1epal-konits.ioa.sch.gr
mailto:mail@6epal-ioann.ioa.sch.gr
mailto:mail@1epal-ioann.ioa.sch.gr
mailto:mail@1epal-metsov.ioa.sch.gr
mailto:mail@epal-vrosin.ioa.sch.gr
mailto:mail@1epal-kanal.pre.sch.gr
mailto:mail@1epal-filipp.pre.sch.gr
mailto:mail@1epal-artas.art.sch.gr
mailto:mail@3epal-ioann.ioa.sch.gr
mailto:mail@1epal-prevez.pre.sch.gr
mailto:mail@1epal-palam.kar.sch.gr
mailto:mail@1epal-sofad.kar.sch.gr
mailto:mail@1epal-mouzak.kar.sch.gr
mailto:mail@2epal-kardits.kar.sch.gr
mailto:mail@1epal-farsal.lar.sch.gr
mailto:mail@7epal-laris.lar.sch.gr
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81 3140150 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2493023336 2493025336 mail@1epal-elass.lar.sch.gr  ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ 40200 

82 3140121 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410236182 2410236182 mail@3epal-esp-laris.lar.sch.gr  

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 

41223 

83 3140152 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 2494023007 2494023007 mail@1epal-agias.lar.sch.gr  

ΟΔΟΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
1 

40003 

84 3140151 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2492022195 2492022419 mail@1epal-tyrnav.lar.sch.gr  ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2 40100 

85 3140120 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410618628 2410555188 mail@2epal-laris.lar.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 41335 

86 3140122 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410571275 2410572039 mail@4epal-laris.lar.sch.gr  ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΛΑΣ 41336 

87 3540020 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 2425023235 2425023246 mail@epal-velest.mag.sch.gr  

ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΕΡΜΑ 

37500 

88 3550070 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2421060443 2421068423 
mail@4epal-esp-n-
ionias.mag.sch.gr  

ΤΕΡΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 
ΦΥΤΟΚΟ 

38446 

89 3540010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ 2422023700 2422024757 mail@1epal-almyr.mag.sch.gr  

ΜΗΤΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΠΛ.ΒΕΛΕΝΤΖΑ 

37100 

90 3540060 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
2421085929 2421085931 mail@1epal-n-ionias.mag.sch.gr  

ΤΕΡΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - 
ΦΥΤΟΚΟ 

38446 

91 3540025 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2424033950 2424033950 mail@epal-skopel.mag.sch.gr  ΣΚΟΠΕΛΟΣ 37003 

92 3540055 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ 2421057299 2421058299 mail@3epal-volou.mag.sch.gr  ΑΡΣΙΝΟΗΣ 4 38333 

93 3540015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2428091097 2428091097 mail@epal-agrias.mag.sch.gr  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠ. 
ΛΑΜΠΗ 

37300 

94 3540070 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2421084030 2421084030 mail@2epal-n-ionias.mag.sch.gr 

Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

38446 

95 4540070 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΠΥΛΗΣ 2434022540 2434022543 mail@1epal-pylis.tri.sch.gr ΠΥΛΗ 42032 

96 4540065 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 2433022673 2433022023 1epal-farkad@sch.gr  

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & 
ΚΩΛΕΤΤΗ 

42031 

97 4540055 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2431025299 2431037508 2epal-trikal@sch.gr  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 42100 

98 4540060 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2432075196 2432079065 1epal-kalamp@sch.gr  

ΣΤΕΦ. ΤΑΚΟΥ & ΑΛΕΞΗ 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΗΛΙΑΔΕΣ 

42200 

99 2240060 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2441027793 2441073422 mail@1epal-kardits.kar.sch.gr  

ΒΑΣ. ΓΡΙΒΑ (ΕΝΑΝΤΙ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ) 

43131 

100 3140110 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410615961 2410626462 mail@1epal-laris.lar.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 41335 

mailto:mail@1epal-elass.lar.sch.gr
mailto:mail@3epal-esp-laris.lar.sch.gr
mailto:mail@1epal-agias.lar.sch.gr
mailto:mail@1epal-tyrnav.lar.sch.gr
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mailto:mail@epal-velest.mag.sch.gr
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mailto:mail@1epal-almyr.mag.sch.gr
mailto:mail@1epal-n-ionias.mag.sch.gr
mailto:mail@epal-skopel.mag.sch.gr
mailto:mail@3epal-volou.mag.sch.gr
mailto:mail@epal-agrias.mag.sch.gr
mailto:mail@2epal-n-ionias.mag.sch.gr
mailto:1epal-farkad@sch.gr
mailto:2epal-trikal@sch.gr
mailto:1epal-kalamp@sch.gr
mailto:mail@1epal-kardits.kar.sch.gr
mailto:mail@1epal-laris.lar.sch.gr
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101 3540050 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ 2421030933 2421030933 mail@1epal-volou.mag.sch.gr  ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 3 38221 

102 4540050 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2431028977 2431028964 mail@1epal-trikal.tri.sch.gr  ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ 1 42100 

103 0140180 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

2643023011 2643023011 mail@1epal-vonits.ait.sch.gr  ΒΟΝΙΤΣΑ 30002 

104 0150152 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

2632092760 2632092760 mail@1epal-katoch.ait.sch.gr  ΚΑΤΟΧΗ 30007 

105 0140170 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 2641063100 2641062521 mail@1epal-kainour.ait.sch.gr  

ΛΕΩΦ. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 
ΑΙΤΩΛΟΥ 38 

30005 

106 0140105 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2642022023 2642022451 mail@1epal-amfil.ait.sch.gr  Ν. ΣΤΡΑΤΟΥ 30500 

107 0140160 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 2635022500 2635022500 mail@1epal-makryn.ait.sch.gr  ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30011 

108 0140100 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2641031096 2641048106 mail@1epal-agrin.ait.sch.gr  ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30027 

109 0140140 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2631028776 2631025458 mail@1epal-mesol.ait.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΣΠΥΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30200 

110 0140120 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2634028833 2634028833 1epal-nafpakt@sch.gr  Ν. ΤΣΑΡΑ 6 30300 

111 0140102 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2641031072 2641049642 mail@2epal-agrin.ait.sch.gr  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 3 30100 

112 0153001 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2641024887 2641024887 mail@epal-esp-agrin.ait.sch.gr  

ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

30027 

113 0640090 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1o ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2610522859 2610529786 epal-paral@sch.gr  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 21 

26333 

114 0640082 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2610346887 2610346887 
mail@3epal-esp-
patras.ach.sch.gr  

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  ΠΡΑΤΣΙΚΑ 2 26333 

115 0640088 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2610643118 2610643125 mail@7epal-patras.ach.sch.gr  

ΚΩΝ. ΚΑΒΑΦΗ  κ ΝΙΚ. 
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΟΥΚΟΥΛΙ 
26335 

116 0640095 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΕΥΣΕΒΙΟΣ 
ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ 

2692023839 2692023019 epal-kalavr@sch.gr  ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ 4 25001 

117 0640050 ΔΥΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 2693025687 2693024910 mail@1epal-k-achaias.ach.sch.gr  ΤΕΡΜΑ  ΕΘΝΙΚΗΣ  25200 

mailto:mail@1epal-volou.mag.sch.gr
mailto:mail@1epal-trikal.tri.sch.gr
mailto:mail@1epal-vonits.ait.sch.gr
mailto:mail@1epal-katoch.ait.sch.gr
mailto:mail@1epal-kainour.ait.sch.gr
mailto:mail@1epal-amfil.ait.sch.gr
mailto:mail@1epal-makryn.ait.sch.gr
mailto:mail@1epal-agrin.ait.sch.gr
mailto:mail@1epal-mesol.ait.sch.gr
mailto:1epal-nafpakt@sch.gr
mailto:mail@2epal-agrin.ait.sch.gr
mailto:mail@epal-esp-agrin.ait.sch.gr
mailto:epal-paral@sch.gr
mailto:mail@3epal-esp-patras.ach.sch.gr
mailto:mail@3epal-esp-patras.ach.sch.gr
mailto:mail@7epal-patras.ach.sch.gr
mailto:epal-kalavr@sch.gr
mailto:mail@1epal-k-achaias.ach.sch.gr
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ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

118 0640081 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2610461721 2610461721 mail@2epal-patras.ach.sch.gr  

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 
76 

26223 

119 0640085 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2610438103 2610428141 mail@4epal-patras.ach.sch.gr  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 62 26442 

120 1540052 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2621020088 2621020489 mail@2epal-pyrgou.ilei.sch.gr  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΛΩΝΙ 27100 

121 1540050 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ 2621034713 2621025190 mail@1epal-pyrgou.ilei.sch.gr  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΙΛ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 
- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

27100 

122 1540051 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2625022231 2625022901 mail@epal-kresten.ilei.sch.gr  ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ 27055 

123 1540053 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623022861 2623029104 mail@1epal-lechain.ilei.sch.gr  ΛΕΧΑΙΝΑ 27053 

124 0640080 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2610643156 2610643137 mail@1epal-patras.ach.sch.gr  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 1 - 
ΚΟΥΚΟΥΛΙ 

26335 

125 0640087 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2610454881 2610432149 mail@6epal-patras.ach.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 26223 

126 0640100 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ 2691023917 2691061454 mail@1epal-aigiou.ach.sch.gr  ΞΗΡΟΛΙΘΙΩΝ 25100 

127 1540070 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2622022426 2622027268 1epal-amaliad@sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 27200 

128 0840030 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2462022936 2462025044 mail@1epal-greven.gre.sch.gr  

ΠΡΩΤΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
51100 

129 0840010 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 
"ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΔΕΣΚΑΤΗΣ" 
2462032756 2462032756 mail@1epal-deskat.gre.sch.gr  ΔΕΣΚΑΤΗ 51200 

130 2340030 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2467028206 2467024592 mail@1epal-kastor.kas.sch.gr  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 52100 

131 2340035 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2467044612 2467042618 mail@1epal-argous.kas.sch.gr  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 11 

52200 

132 2740101 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ 
2465021311 2465021311 mail@1epal-siatist.koz.sch.gr  ΣΤΡΑΚΑΛΗ 03 50300 

mailto:mail@2epal-patras.ach.sch.gr
mailto:mail@4epal-patras.ach.sch.gr
mailto:mail@2epal-pyrgou.ilei.sch.gr
mailto:mail@1epal-pyrgou.ilei.sch.gr
mailto:mail@epal-kresten.ilei.sch.gr
mailto:mail@1epal-lechain.ilei.sch.gr
mailto:mail@1epal-patras.ach.sch.gr
mailto:mail@6epal-patras.ach.sch.gr
mailto:mail@1epal-aigiou.ach.sch.gr
mailto:1epal-amaliad@sch.gr
mailto:mail@1epal-greven.gre.sch.gr
mailto:mail@1epal-deskat.gre.sch.gr
mailto:mail@1epal-kastor.kas.sch.gr
mailto:mail@1epal-argous.kas.sch.gr
mailto:mail@1epal-siatist.koz.sch.gr
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133 2740070 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2464021518 2464021445 mail@1epal-servion.koz.sch.gr  ΣΕΡΒΙΑ 50500 

134 2740105 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2463025511 2463082234 mail@2epal-ptolem.koz.sch.gr  25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 6 50200 

135 2740090 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 2461026994 2461032588 mail@2epal-kozan.koz.sch.gr  

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

50100 

136 4740051 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2386022984 2386022984 mail@1epal-amynt.flo.sch.gr  ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 53200 

137 2740080 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 2461031765 2461021082 mail@1epal-kozan.koz.sch.gr  Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  26 50100 

138 2740100 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
2463024307 2463028899 mail@1epal-ptolem.koz.sch.gr  ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑ 50200 

139 4740050 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2385046137 2385044295 mail@1epal-florin.flo.sch.gr  3ο ΧΛΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ 53100 

140 1440030 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2695061000 2695061000 mail@1epal-zakynth.zak.sch.gr  ΑΓ.  ΚΗΡΥΚΟΣ 29100 

141 2440050 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 2661091910 2661091910 mail@1epal-korak.ker.sch.gr  ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 49083 

142 2440040 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2661026633 2661080623 mail@2epal-kerkyr.ker.sch.gr  ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ 49100 

143 2540030 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
2671091504 2671091234 mail@1epal-lixour.kef.sch.gr  ΝΙΚ. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 28200 

144 2540040 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2671026984 2671029214 mail@1epal-argost.kef.sch.gr  ΛΑΣΣΗ 28100 

145 2540020 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ 2674032207 2674033578 mail@1epal-ithak.kef.sch.gr  ΟΛΙΒΙΕ ΡΕΒΕΡΝΤΕΝ 1 28300 

146 2440030 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2661035211 2661038218 mail@1epal-kerkyr.ker.sch.gr  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 12 

49100 

147 3440030 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
2645023320 2645029493 mail@1epal-lefkad.lef.sch.gr  ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31100 

148 0240010 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2751066186 2751066186 mail@1epal-argous.arg.sch.gr  

2ο ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

21200 

149 0240030 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2752021881 2752029485 mail@1epal-nafpl.arg.sch.gr  ΑΡΙΑ 21100 

150 0240020 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2754021286 2754021286 mail@1epal-kranid.arg.sch.gr  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 21300 

151 0340085 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2791022685 2791022562 mail@1epal-megal.ark.sch.gr  

ΛΕΩΦ.  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ 
2 

22200 

mailto:mail@1epal-servion.koz.sch.gr
mailto:mail@2epal-ptolem.koz.sch.gr
mailto:mail@2epal-kozan.koz.sch.gr
mailto:mail@1epal-amynt.flo.sch.gr
mailto:mail@1epal-kozan.koz.sch.gr
mailto:mail@1epal-ptolem.koz.sch.gr
mailto:mail@1epal-florin.flo.sch.gr
mailto:mail@1epal-zakynth.zak.sch.gr
mailto:mail@1epal-korak.ker.sch.gr
mailto:mail@2epal-kerkyr.ker.sch.gr
mailto:mail@1epal-lixour.kef.sch.gr
mailto:mail@1epal-argost.kef.sch.gr
mailto:mail@1epal-ithak.kef.sch.gr
mailto:mail@1epal-kerkyr.ker.sch.gr
mailto:mail@1epal-lefkad.lef.sch.gr
mailto:mail@1epal-argous.arg.sch.gr
mailto:mail@1epal-nafpl.arg.sch.gr
mailto:mail@1epal-kranid.arg.sch.gr
mailto:mail@1epal-megal.ark.sch.gr
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152 0340070 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ 2755022266 2755022266 mail@1epal-astrous.ark.sch.gr  ΑΣΤΡΟΣ 22001 

153 0340080 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2757022321 2757022321 mail@epal-leonid.ark.sch.gr  ΠΡΑΣΙΩΝ 22300 

154 2840030 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ 2746023284 2746023284 1epal-nemeas@sch.gr  ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 20500 

155 2840075 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2743026286 2743029081 mail@1epal-xylok.kor.sch.gr  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΘΑ 20400 

156 2840055 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2741085420 2741085420 
mail@1epal-esp-
korinth.kor.sch.gr  

ΕΡΜΟΥ ΤΕΡΜΑ 20100 

157 2840070 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ 2742023719 2742020064 mail@1epal-kiatou.kor.sch.gr  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20200 

158 2840020 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2741083808 2741020406 mail@1epal-korinth.kor.sch.gr  ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 81 20100 

159 3040065 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΥΘΕΙΟΥ 2733091170 2733091170 mail@epal-gytheiou.lak.sch.gr  ΑΙΓΙΕΣ Δ.Δ. ΓΥΘΕΙΟΥ 23200 

160 3040070 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΙΩΝ 2734023553 2734023555 mail@1epal-voion.lak.sch.gr  ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΡΜΑ 23053 

161 3040055 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΛΑΩΝ 2732023760 2732023459 mail@1epal-molaon.lak.sch.gr  ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 23052 

162 3040050 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ 2731024797 2731083039 1epal-spart@sch.gr  

ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ 

23100 

163 3640054 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2722023151 2722023147 mail@epal-messin.mes.sch.gr  ΣΤΑΔΙΟΥ 48 24200 

164 3640070 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2761022747 2761022048 mail@1epal-kypar.mes.sch.gr  ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΕΡΜΑ 24500 

165 3640053 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2721095561 2721095526 mail@4epal-kalam.mes.sch.gr  ΑΘΗΝΩΝ 170 24100 

166 0340060 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2710227893 2710231380 mail@1epal-tripol.ark.sch.gr  ΤΕΓΕΑΣ ΤΕΡΜΑ 22132 

167 2840040 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741085408 2741085408 mail@1epal-loutr.kor.sch.gr  

ΠΑΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

20100 

168 3640050 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2721021517 2721021517 mail@1epal-kalam.mes.sch.gr  

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΡΗΤΗΣ 

24100 

169 3340062 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΕΡΑΣ 2251084323 2251084323 mail@1epal-geras.les.sch.gr  ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 81106 

170 3340063 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2252032284 2252032284 mail@1epal-plomar.les.sch.gr  ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 81200 

171 3340041 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2253029070 2253022239 mail@epal-kallon.les.sch.gr  Καλλονή ΛΕΣΒΟΥ 81107 

172 3340061 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 2254071351 2254071740 mail@1epal-moudr.les.sch.gr  ΔΔ  ΜΟΥΔΡΟΥ   ΛΗΜΝΟΥ 81401 

173 3340060 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 2254023212 2254023212 mail@1epal-myrin.les.sch.gr  ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 81400 

174 4340035 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 2273035690 2273035691 mail@1epal-karlov.sam.sch.gr  ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 83200 

175 4350045 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 2275061329 2275061329 mail@1epal-efdil.sam.sch.gr  ΕΥΔΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83302 

mailto:mail@1epal-astrous.ark.sch.gr
mailto:mail@epal-leonid.ark.sch.gr
mailto:1epal-nemeas@sch.gr
mailto:mail@1epal-xylok.kor.sch.gr
mailto:mail@1epal-esp-korinth.kor.sch.gr
mailto:mail@1epal-esp-korinth.kor.sch.gr
mailto:mail@1epal-kiatou.kor.sch.gr
mailto:mail@1epal-korinth.kor.sch.gr
mailto:mail@epal-gytheiou.lak.sch.gr
mailto:mail@1epal-voion.lak.sch.gr
mailto:mail@1epal-molaon.lak.sch.gr
mailto:1epal-spart@sch.gr
mailto:mail@epal-messin.mes.sch.gr
mailto:mail@1epal-kypar.mes.sch.gr
mailto:mail@4epal-kalam.mes.sch.gr
mailto:mail@1epal-tripol.ark.sch.gr
mailto:mail@1epal-loutr.kor.sch.gr
mailto:mail@1epal-kalam.mes.sch.gr
mailto:mail@1epal-geras.les.sch.gr
mailto:mail@1epal-plomar.les.sch.gr
mailto:mail@epal-kallon.les.sch.gr
mailto:mail@1epal-moudr.les.sch.gr
mailto:mail@1epal-myrin.les.sch.gr
mailto:mail@1epal-karlov.sam.sch.gr
mailto:mail@1epal-efdil.sam.sch.gr
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176 5140070 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2271055205 2271055716 mail@1epal-oinouss.chi.sch.gr  ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 82101 

177 5140060 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ - 

ΛΙΒΑΝΕΙΟ 
2272081001 2272022881 1epal-kardam@sch.gr  ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 82300 

178 5140050 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 2271093043 2271081109 mail@1epal-vront.chi.sch.gr  

ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 
ΑΝΔΡΕΑΔΗ 107 

82200 

179 4350040 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ 

ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ 
2273028477 2273028477 epal-samou@sch.gr  ΠΥΘΑΓΟΡΑ   11 83100 

180 5140030 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 
2271028822 2271028822 1epal-chiou@sch.gr  ΜΙΧΑΛΩΝ 5 82100 

181 1740310 ΚΡΗΤΗΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2891024228 2891024228 mail@1epal-arkal.ira.sch.gr  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70300 

182 1740210 ΚΡΗΤΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810318130 2810313342 mail@5epal-irakl.ira.sch.gr  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 7 71303 

183 1740100 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810360741 2810323357 mail@2epal-irakl.ira.sch.gr  

ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΙΛΒΟΗ - ΝΕΑ 
ΑΛΑΤΣΑΤΑ 

71303 

184 1740200 ΚΡΗΤΗΣ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810320770 2810320770 mail@4epal-esp-irakl.ira.sch.gr  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΚΕΠΕΤΖΗ 31 71307 

185 1740080 ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810220433 2810220435 mail@3epal-irakl.ira.sch.gr  ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1 71601 

186 1740300 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ 2892022100 2892022100 mail@1epal-moiron.ira.sch.gr  ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70400 

187 3240077 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2841025978 2841025978 mail@1epal-ag-nikol.las.sch.gr  

ΜΑΡΙΑΣ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ  ΚΑΙ 
ΓΝΩΣΕΩΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 

72100 

188 3240020 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ 2843028570 2843028570 mail@1epal-siteias.las.sch.gr  

ΕΠΑΡ. ΟΔΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ-
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 

72300 

189 3240070 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 2841032545 2841032395 mail@1epal-neapol.las.sch.gr  ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΕΡΓΑΚΗ 65 72400 

190 4140035 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΡΑΖΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2834041440 2834041440 mail@epal-garaz.reth.sch.gr  ΓΑΡΑΖΟ 74052 

191 4152001 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2831024375 2831024375 mail@2epal-rethymn.reth.sch.gr  ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 74100 

192 5040105 ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ 2825051703 2825051271 mail@1epal-bryson.chan.sch.gr  ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 73007 

193 5050065 ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 2823022234 2823022234 mail@1epal-kandan.chan.sch.gr  

ΚΑΝΤΑΝΟΣ ΣΕΛΙΝΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 

73004 

194 5040050 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ 2821043147 2821043168 mail@1epal-chanion.chan.sch.gr  ΚΟΡΑΗ 1 73100 

195 5040080 ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2821093155 2821093140 
mail@epal-el-

venizel.chan.sch.gr  

ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ 73300 

mailto:mail@1epal-oinouss.chi.sch.gr
mailto:1epal-kardam@sch.gr
mailto:mail@1epal-vront.chi.sch.gr
mailto:epal-samou@sch.gr
mailto:1epal-chiou@sch.gr
mailto:mail@1epal-arkal.ira.sch.gr
mailto:mail@5epal-irakl.ira.sch.gr
mailto:mail@2epal-irakl.ira.sch.gr
mailto:mail@4epal-esp-irakl.ira.sch.gr
mailto:mail@3epal-irakl.ira.sch.gr
mailto:mail@1epal-moiron.ira.sch.gr
mailto:mail@1epal-ag-nikol.las.sch.gr
mailto:mail@1epal-siteias.las.sch.gr
mailto:mail@1epal-neapol.las.sch.gr
mailto:mail@epal-garaz.reth.sch.gr
mailto:mail@2epal-rethymn.reth.sch.gr
mailto:mail@1epal-bryson.chan.sch.gr
mailto:mail@1epal-kandan.chan.sch.gr
mailto:mail@1epal-chanion.chan.sch.gr
mailto:mail@epal-el-venizel.chan.sch.gr
mailto:mail@epal-el-venizel.chan.sch.gr
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196 5040100 ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2821058998 2821058993 mail@epal-akrot.chan.sch.gr  ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 9 73100 

197 5040090 ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ 2822022275 2822022210 mail@epal-kissam.chan.sch.gr  ΚΙΣΑΜΟΣ 73400 

198 5053001 ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2821068020 2821068020 
mail@epal-esp-

platan.chan.sch.gr  

Πλατανιάς Χανίων 73014 

199 1750080 ΚΡΗΤΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810234444 2810212555 mail@6epal-irakl.ira.sch.gr  ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ 24 71307 

200 3240120 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2842028667 2842028533 mail@1epal-ierap.las.sch.gr  ΕΜΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 8 72200 

201 4150040 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2831029048 2831029048 mail@1epal-rethymn.reth.sch.gr  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 3, ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 74133 

202 5050060 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ 2821091515 2821091554 mail@2epal-chanion.chan.sch.gr  ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 94 73135 

203 0540190 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2102114078 2102114750 mail@4epal-athin.att.sch.gr  ΡΩΣ 1 11144 

204 0540191 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2103303295 2103303295 mail@5epal-esp-athin.att.sch.gr  ΚΩΛΕΤΤΗ 34 10682 

205 0540010 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107799241 2107706946 mail@1epal-zograf.att.sch.gr  ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  9 15773 

206 0540670 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2105221158 2105203905 1epal-athin@sch.gr  ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37-41 10436 

207 0540695 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2105121399 2105147244 mail@9epal-athin.att.sch.gr  ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 4 10442 

208 0540752 ΑΤΤΙΚΗΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2107016574 2107524865 mail@10epal-athin.att.sch.gr  

ΤΙΜΟΘΕΟΥ 18 ΚΑΙ 
ΔΑΜΑΡΕΩΣ 

11633 

209 0540750 ΑΤΤΙΚΗΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΣ - 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ 
2107629281 2107629200 mail@1epal-ymitt.att.sch.gr  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 35 17237 

210 0540671 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2103809228 2103632255 mail@2epal-athin.att.sch.gr  ΣΙΝΑ 70 10672 

211 0540351 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2109935763 2109922615 mail@1epal-ilioup.att.sch.gr  Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 523 16341 

212 0540690 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2105145108 2105157386 3-epal@sch.gr  ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 4 10442 

213 0540209 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - "ΖΗΝΩΝ" 2106221003 2106215009 1epaldion@sch.gr  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ-
ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25Α 

14575 

214 0540963 ΑΤΤΙΚΗΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-

ΩΡΩΠΟΥ 
2295032871 2295032871 epal-markop@sch.gr  

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-
ΩΡΩΠΟΥ 

19015 

215 0540886 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ 2108973394 2108974138 mail@1epal-varis.att.sch.gr  ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2 16672 

216 0540961 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 2292069138 2292022623 mail@1epal-lavriou.att.sch.gr  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΟΚΟΡΕ 2 19500 

217 0552002 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ 2102448602 2102448606 mail@3epal-acharn.att.sch.gr  

Δ. ΔΕΔΕ 62 ΚΑΙ 
ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ 

13674 

218 0540770 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 2108019007 2167002122 mail@epal-anavr.att.sch.gr  Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 

mailto:mail@epal-akrot.chan.sch.gr
mailto:mail@epal-kissam.chan.sch.gr
mailto:mail@epal-esp-platan.chan.sch.gr
mailto:mail@epal-esp-platan.chan.sch.gr
mailto:mail@6epal-irakl.ira.sch.gr
mailto:mail@1epal-ierap.las.sch.gr
mailto:mail@1epal-rethymn.reth.sch.gr
mailto:mail@2epal-chanion.chan.sch.gr
mailto:mail@4epal-athin.att.sch.gr
mailto:mail@5epal-esp-athin.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-zograf.att.sch.gr
mailto:1epal-athin@sch.gr
mailto:mail@9epal-athin.att.sch.gr
mailto:mail@10epal-athin.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-ymitt.att.sch.gr
mailto:mail@2epal-athin.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-ilioup.att.sch.gr
mailto:3-epal@sch.gr
mailto:1epaldion@sch.gr
mailto:epal-markop@sch.gr
mailto:mail@1epal-varis.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-lavriou.att.sch.gr
mailto:mail@3epal-acharn.att.sch.gr
mailto:mail@epal-anavr.att.sch.gr
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219 0540820 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2106897641 2106857771 mail@1epal-chalandr.att.sch.gr  

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ  5 

15232 

220 0540821 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2106830333 2106858069 mail@2epal-chalandr.att.sch.gr  ΕΛΛΗΣ 3 15232 

221 0550795 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 2102711921 2102711921 
mail@2epal-esp-n-

ionias.att.sch.gr  

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 1 14232 

222 0540202 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2106523968 2106540439 mail@1epal-ag-parask.att.sch.gr  ΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 

223 0540790 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2102779984 2102779984 mail@1epal-n-ionias.att.sch.gr  ΑΜΙΣΟΥ  ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ  2 14231 

224 0540055 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2105755801 2105785446 mail@1epal-esp-perist.att.sch.gr  ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΨΑΡΡΩΝ 28 12132 

225 0540864 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2102389601 2102320742 mail@1epal-kamat.att.sch.gr  

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ  1 

13451 

226 0540062 ΑΤΤΙΚΗΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΣΟΛΩΜΟΣ 
2105779948 2105779613 mail@1epal-chaid.att.sch.gr  

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΡΙΜΙΝΙ 2-
4 

12461 

227 0550055 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2105740154 2105785449 mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr  ΣΠΕΤΣΩΝ 46 12132 

228 0540220 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2105012314 2105012314 mail@1epal-petroup.att.sch.gr  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
15-17 

13231 

229 0540057 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2105782223 2105782223 mail@3epal-perist.att.sch.gr  ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 51 12132 

230 0540050 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2105744842 2105760840 mail@1epal-perist.att.sch.gr  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 50 12133 

231 0540051 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2105061820 2105061821 mail@2epal-perist.att.sch.gr  ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 12137 

232 0540795 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2109633475 2109629121 mail@1epal-glyfad.att.sch.gr  ΙΛΙΟΥ 17 16674 

233 0540885 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2109647900 2109624874 mail@1epal-ellin.att.sch.gr  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2-4 16777 

234 0540280 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2109635236 2109635959 mail@1epal-argyr.att.sch.gr  ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 19 16452 

235 0540210 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ 2109941322 2109940760 mail@1epal-alimou.att.sch.gr  

ΠΑΤΜΟΥ 1 ΚΑΙ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12 

17456 

236 0540945 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2105579908 2105579914 mail@1epal-asprop.att.sch.gr  ΚΡΙΕΖΗ ΚΑΙ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 19300 

237 0540940 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΡΩΝ 2296022350 2296022390 mail@1epal-megar.att.sch.gr  ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ 19100 

238 0540865 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2102473009 2102484059 mail@1epal-an-liosion.att.sch.gr  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
46 

13341 

239 0540850 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 2298042315 2298042315 mail@1epal-galat.att.sch.gr  ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 18020 

240 0552004 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2104007044 2104007044 mail@1epal-kerats.att.sch.gr  ΟΛΥΜΠΟΥ 3 18758 

mailto:mail@1epal-chalandr.att.sch.gr
mailto:mail@2epal-chalandr.att.sch.gr
mailto:mail@2epal-esp-n-ionias.att.sch.gr
mailto:mail@2epal-esp-n-ionias.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-ag-parask.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-n-ionias.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-esp-perist.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-kamat.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-chaid.att.sch.gr
mailto:mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-petroup.att.sch.gr
mailto:mail@3epal-perist.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-perist.att.sch.gr
mailto:mail@2epal-perist.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-glyfad.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-ellin.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-argyr.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-alimou.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-asprop.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-megar.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-an-liosion.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-galat.att.sch.gr
mailto:mail@1epal-kerats.att.sch.gr
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241 0550912 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2104811414 2104811414 mail@epal-ag-ioann.att.sch.gr  ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 14 18233 

242 0540290 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ 2297027519 2297027519 mail@1epal-aigin.att.sch.gr  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18010 

243 0550891 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 2104178868 2104221085 mail@6epal-peiraia.att.sch.gr  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6 18531 

244 0540260 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2104974600 2104946117 mail@1epal-koryd.att.sch.gr  

ΚΑΡΑΟΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68-
70 

18122 

245 0540921 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2104010180 2104010162 mail@1epal-peram.att.sch.gr  

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Μ. 
ΚΙΟΥΡΙ 

18863 

246 0540990 ΑΤΤΙΚΗΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
2104929037 2104256097 mail@1epal-nikaias.att.sch.gr  ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 18450 

247 0550915 ΑΤΤΙΚΗΣ 
9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΝΑΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
2104126431 2104126431 mail@9epal-peiraia.att.sch.gr  ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 10 18533 

248 0552003 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 2104612516 2104612579 mail@4epal-peiraia.att.sch.gr  

ΕΛΛΗΣ 101 ΚΑΙ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 

18546 

249 0540200 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2106430137 2106467677 mail@6epal-athin.att.sch.gr  ΝΕΣΤΟΥ 4 11527 

250 0540731 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2102517219 2102584840 mail@2epal-n-filad.att.sch.gr  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40 & 
ΛΑΧΑΝΑ 

14342 

251 0540711 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2102288340 2102288340 mail@2epal-galats.att.sch.gr  ΤΑΥΓΕΤΟΥ 60 & ΠΑΣΣΩΒ 8 11141 

252 0540203 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΛΑΘΕΑ 2102404888 2102409636 mail@1epal-acharn.att.sch.gr  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ 1 13678 

253 0540960 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2106624661 2106625340 mail@1epal-korop.att.sch.gr  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 101 19400 

254 0540206 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ 2102400400 2102400400 mail@2epal-acharn.att.sch.gr  ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 

255 0540962 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294032910 2294032130 mail@1epal-rafin.att.sch.gr  Λ.  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 25 ΧΛΜ 19009 

256 0540201 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2106827182 2106832674 mail@3epal-chalandr.att.sch.gr  ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 22 15233 

257 0540780 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2102821050 2102821050 mail@1epal-amarous.att.sch.gr  ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 

258 0540540 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ 2102614559 2102614559 mail@1epal-iliou.att.sch.gr  

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΣΙΑΣ 

13122 

259 0540372 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 2105452194 2105699984 mail@2epal-aigal.att.sch.gr  ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ Π. ΡΑΛΛΗ 12241 

260 0540845 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2109310340 2109310340 mail@2epal-n-smyrn.att.sch.gr  ΚΥΠΡΟΥ 21-25 17122 

261 0550251 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ 2103416791 2103416791 mail@3epal-tavrou.att.sch.gr  ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 5 17778 

262 0540211 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2109884484 2109837516 mail@1epal-ag-dimitr.att.sch.gr  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  55-59 & 17342 
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ΔΗΛΟΥ 

263 0540401 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2105543165 2105561956 mail@1epal-elefs.att.sch.gr  ΓΕΛΑΣ 1 19200 

264 0540900 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 2104910225 2104910225 mail@3epal-peiraia.att.sch.gr  

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 4  ΚΑΙ 
ΒΛΑΧΑΚΟΥ 

18545 

265 0540400 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2104658444 2104658444 mail@1epal-salam.att.sch.gr  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 21 18900 

266 0540880 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 2104824277 2104824277 mail@1epal-peiraia.att.sch.gr  ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 95 18541 

267 0740060 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2261028923 2261028298 mail@1epal-livad.voi.sch.gr  ΔΕΛΦΩΝ 24-26 32131 

268 0740100 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ 2262027893 2262027893 mail@1epal-thivas.voi.sch.gr  

2o ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ - 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

32200 

269 0740105 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2262058569 2262058569 mail@1epal-schim.voi.sch.gr  Ανοίξεως 33 32009 

270 0740110 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 2268029160 2268029161 mail@1epal-esp-aliart.voi.sch.gr  Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 32001 

271 0753001 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2261028290 2261028290 mail@epal-esp-livad.voi.sch.gr  ΔΕΛΦΩΝ 24-26 32131 

272 1240052 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2224023240 2224023240 mail@1epal-karyst.eyv.sch.gr  ΤΕΡΜΑ ΑΙΟΛΟΥ 34001 

273 1240070 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2227022605 2227022605 mail@1epal-mantoud.eyv.sch.gr  ΜΑΝΤΟΥΔΙ 34004 

274 1240051 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2226053170 2226055605 mail@1epal-istiaias.eyv.sch.gr  ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 

275 1240087 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 2222058712 2222058712 mail@1epal-konistr.eyv.sch.gr  ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 5 34016 

276 1240086 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ 2228025589 2228025589 mail@1epal-psachn.eyv.sch.gr  ΣΤΑΔΙΟΥ 17 34400 

277 1240080 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2223024553 2223024553 mail@1epal-aliver.eyv.sch.gr  ΠΛΑΤΩΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34500 

278 1340030 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 2237094050 2237094050 mail@1epal-fragk.eyr.sch.gr  ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 36071 

279 1350070 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2237023130 2237023130 mail@1epal-karpen.eyr.sch.gr  

ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
- ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

36100 
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280 4640010 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

2236022343 2236023875 mail@1epal-makrak.fth.sch.gr  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 35011 

281 4640061 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 2233022161 2233022161 mail@1epal-atalant.fth.sch.gr  

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ   
6Α 

35200 

282 4640062 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ 2231022715 2231026781 mail@2epal-lamias.fth.sch.gr  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 27 35131 

283 4850040 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2265029679 2265029679 mail@epal-amfiss.fok.sch.gr  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 48 33100 

284 4640060 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ 2231027563 2231027563 mail@1epal-lamias.fth.sch.gr  

ΤΕΡΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ 

35100 

285 1040062 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ 2246071718 2246071718 mail@1epal-symis.dod.sch.gr  ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ 85600 

286 1040055 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 2241081460 2241098124 mail@epal-parad.dod.sch.gr  Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 85106 

287 1040065 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ 2247023840 2247023820 mail@1epal-lerou.dod.sch.gr  

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓ ΔΑΝΙΗΛ 
ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΣ 

85400 

288 1040045 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 2241061424 2241061463 mail@2epal-rodou.dod.sch.gr  ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 85133 

289 1040063 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2245022880 2245022880 mail@1epal-karpath.dod.sch.gr  ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 85700 

290 1040070 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2244022327 2244029073 mail@epal-archang.dod.sch.gr  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΗΡΩΩΝ 85102 

291 1040061 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2243029600 2243050897 mail@1epal-kalymn.dod.sch.gr  

ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - 
ΠΟΤΑΜΟΙ 

85200 

292 1040050 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΩ 2242021883 2242048695 mail@1epal-ko.dod.sch.gr  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 

85300 

293 1040075 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ 2247033253 2247033253 mail@1epal-patmou.dod.sch.gr  ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ 85500 

294 2940052 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΜΥΚΟΝΟΥ 2289028131 2289028131 mail@1epal-mykon.kyk.sch.gr  ΠΕΤΕΙΝΑΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 84600 

295 2940054 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ 2288022070 2288022070 mail@1epal-keas.kyk.sch.gr  ΙΟΥΛΙΔΑ 84002 

296 2940060 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΦΝΟΥ 2284033912 2284033912 mail@1epal-sifnou.kyk.sch.gr  ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ 84003 

297 2940058 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ 2285074230 2285074230 mail@1epal-amorg.kyk.sch.gr  ΑΜΟΡΓΟΣ 84008 

298 2940110 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΟΥ 2282023693 2282023693 mail@1epal-androu.kyk.sch.gr  ΑΝΔΡΟΣ ΧΩΡΑ 84500 

299 2940059 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΙΟΥ 2286092532 2286028354 mail@1epal-iou.kyk.sch.gr  ΙΟΣ 84001 

300 2950082 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ 2287022533 2287022533 mail@1epal-milou.kyk.sch.gr  ΒΟΛΑΔΑΚΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗΣ 84800 
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301 2940070 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ 2283023338 2283023338 mail@1epal-tinou.kyk.sch.gr  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΝΟΥ 5 84200 

302 2940115 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ 2284024124 2284025137 mail@1epal-parou.kyk.sch.gr  ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 84400 

303 2950090 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ 2285032900 2285031324 mail@1epal-naxou.kyk.sch.gr  ΦΙΛΩΤΙ 84302 

304 1040040 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 2241021545 2241077201 mail@1epal-rodou.dod.sch.gr  ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ 1 85132 

305 2940080 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ 2286023920 2286024481 mail@1epal-thiras.kyk.sch.gr  ΠΥΡΓΟΣ ΘΗΡΑΣ 84701 

306 2940050 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ 2281082731 2281087835 mail@1epal-syrou.kyk.sch.gr  ΛΙΒΑΔΙΑ  ΜΑΝΝΑ  ΣΥΡΟΥ 84100 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  –  Πίνακας Συμμόρφωσης 

 
                                  

          ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο υποψήφιος συμπληρώνει τους κάτωθι πίνακες συμμόρφωσης, επί ποινή αποκλεισμού, με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επί του 
συνόλου των ακόλουθων απαιτήσεων αποτελεί αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. Σημειώνεται πως όπου ζητείται πιστοποιητικό ISO 9001 
κατασκευαστή, θα πρέπει να περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής, την σχετική με το ζητούμενο κατηγορία προϊόντων. Επίσης, σε όσες προδιαγραφές των πινάκων συμμόρφωσης 
γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους», όπου 
εφαρμόζεται. 
     

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

A.  Προσφερόμενα προϊόντα εξοπλισμού 

1.  

 

 

Να αναγραφεί σε μορφή πίνακα για κάθε προσφερόμενο προϊόν 
εξοπλισμού: 

1. ο κατασκευαστής και το μοντέλο 
ΝΑΙ 

  

mailto:mail@1epal-tinou.kyk.sch.gr
mailto:mail@1epal-parou.kyk.sch.gr
mailto:mail@1epal-naxou.kyk.sch.gr
mailto:mail@1epal-rodou.dod.sch.gr
mailto:mail@1epal-thiras.kyk.sch.gr
mailto:mail@1epal-syrou.kyk.sch.gr
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1 

2. το έτος ανακοίνωσης του μοντέλου 

3. η χώρα καταγωγής του 

Σημείωση: για το 3 στην περίπτωση προϊόντων κοινοτικής προέλευσης, 
θα αναγράφεται ότι τα προϊόντα προέρχονται από την Ε.Ε. χωρίς να 
αναφέρεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος προέλευσης. 
Επίσης, όπου ζητείται καλωδίωση στα είδη ΤΠΕ, για όσα δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία των κατασκευαστών των ειδών 
εξοπλισμού, να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο/τύπος. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Να προσκομιστούν: 
1. για τα προσφερόμενα προϊόντα εξοπλισμού δήλωση ή δηλώσεις 

συμμόρφωσης CE. Ειδικότερα στον ηλεκτρονικό/ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό (ΗΗΕ), εφόσον στην επισυναπτόμενη δήλωση ή 

δηλώσεις CE δεν περιλαμβάνεται η συμμόρφωση με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU (RoHS - Οδηγία απαγόρευσης 

χρήσης επικίνδυνων ουσιών), να επισυναφθεί βεβαίωση του 

κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου πως το προσφερόμενο προϊόν 

συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU. 

2. τα πιστοποιητικά ISO (ή αντίστοιχα) των κατασκευαστών των 

προσφερόμενων ειδών, για τα είδη που το απαιτούν στις 

προδιαγραφές τους.  

3. βεβαίωση ή βεβαιώσεις (κατασκευαστών ή αντιπροσώπων ή 

εισαγωγέων ή προσφέροντα) συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ Η.Π. 

23615/651/Ε.103. Η βεβαίωση ή βεβαιώσεις θα πρέπει να 

ΝΑΙ 
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περιλαμβάνουν συνδυαστικά τις κατηγορίες που αφορούν στο 

σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού HHE. 

4. Δήλωση προσφέροντα πως τα προϊόντα εξοπλισμού που 

προσφέρει, είναι ασφαλή και κατάλληλα για χρήση σε σχολικό 

περιβάλλον από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 
Σημείωση: όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και 
επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης στον πίνακα 
συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή 
τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης κ.λπ.) μπορούν να προσκομισθούν 
ως απλά αντίγραφα. Εξαίρεση αποτελούν τα 
πιστοποιητικά/δηλώσεις/βεβαιώσεις (ISO, CE, Energy Star, TUV Energy 
Efficiency, EPEAT κ.λπ.) τα οποία πρέπει να είναι επισυναπτόμενα ως 
επικυρωμένα αντίγραφα. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Να προσκομιστούν για κάθε προσφερόμενο προϊόν εξοπλισμού: 
1. δήλωση κατασκευαστή ή προσφέροντα πως το προσφερόμενο 

μοντέλο βρίσκεται σε παραγωγή τη χρονική στιγμή υποβολής της 

προσφοράς και δεν έχει ανακοινωθεί παύση της  παραγωγής του  

ή κατάσταση End Of Life. 

2. δήλωση προσφέροντα πως τα μοντέλα που θα προμηθεύσει 

θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που 

στην περίοδο παράδοσης ανακοινωθεί παύση ή κατάσταση End Of 

Life, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μοντέλο αντίστοιχης ή 

καλύτερης τεχνολογίας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και αλλαγή 

χρονοδιαγράμματος. 

ΝΑΙ 
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3. δήλωση προσφέροντα πως θα προσκομίσει με την υπογραφή 

της σύμβασης σχετική εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι 

θα διαθέτει επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων του 

προς προμήθεια προϊόντος, για τουλάχιστον τρία (03) έτη από την 

οριστική παραλαβή του Έργου. 

4.  

 

 

 

 

 

4 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα καλύπτεται με εγγύηση καλής 
λειτουργίας, η περίοδο της οποίας: 
1. ξεκινά με την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας και 
2. διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του Έργου. Δηλαδή ανάλογα με το χρόνο οριστικής 
παραλαβής σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η εγγύηση δύναται να 
ισχύει για κάθε σχολική μονάδα από 3 έτη (ελάχιστο, στην περίπτωση 
που παρέλαβε οριστικά η σχολική μονάδα την τελευταία μέρα της 
σύμβασης) έως 3 έτη και 9 μήνες (μέγιστο, στην περίπτωση που 
παρέλαβε οριστικά η σχολική μονάδα την πρώτη μέρα της σύμβασης). 
Επίσης ο εξοπλισμός καλύπτεται με υποχρέωση αντικατάστασης 
ελαττωματικού εξοπλισμού (DOA) 15 ημερών από την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής από τη σχολική μονάδα. 

ΝΑΙ 

  

B.  Προσφερόμενα προϊόντα λογισμικών 

1.  

 

1 

Να αναγραφεί σε μορφή πίνακα για κάθε προσφερόμενο λογισμικό: 
1. ο κατασκευαστής  

2. το προϊόν 

3. η έκδοση 

4. ο χρόνος ανακοίνωσης της έκδοσης (release date) 

ΝΑΙ 

  

2.  
Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων εκδόσεων των λογισμικών δεν 
πρέπει να έχουν ανακοινώσει παύση της υποστήριξης ή της εξέλιξής 
τους (discontinued edition). Να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση του 

ΝΑΙ 
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προσφέροντα. 

C.  Υποχρεώσεις αναδόχου 

1.  

 

1 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της υποχρέωσης εγκατάστασης και επίδειξης 
καλής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού στην επιτροπή 
παραλαβής της σχολικής μονάδας, θα συνεργαστεί στενά με το 
διευθυντή και θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό αυτό στο χώρο που θα 
του υποδειχθεί από το διευθυντή της σχολικής μονάδας, σε σημεία 
όπου θα υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη υποδομή (πρίζες ρεύματος, 
δικτύου, χώρος τοποθέτησης κ.λπ.). 

ΝΑΙ 

  

2.  

 

2 

Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επικολλήσει μια ετικέτα ενδεικτικής 
διάστασης 6εκ. x 10εκ. σε κάθε είδος του σετ (κεντρική μονάδα ΗΥ, 
οθόνη, βιντεοπροβολέα & σετ κάμερας, ηχείου και μικροφώνου) που 
διαθέτει επαρκή χώρο. Το περιεχόμενο της ετικέτας (κείμενο, εικόνες, 
μορφοποίηση που θα δοθεί από την Αναθέτουσα) θα εκτυπωθεί 
έγχρωμα. 

ΝΑΙ 

  

3.  

 

 

 

 

3 

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει με δική του ευθύνη 
και κόστος αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα σε κάθε σχολική μονάδα 
που θα εξοπλίσει. Η τοποθέτηση της πινακίδας θα γίνεται με την 
παράδοσή του εξοπλισμού και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 
τριών μηνών από την ολοκλήρωση της πράξης. Η πινακίδα  πρέπει να 
είναι σημαντικού μεγέθους (41,5cm επί 31,5cm με προσέγγιση ± 10% ) 
και θα τοποθετηθεί σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Το υλικό 
κατασκευής της πινακίδας (διαφανές plexi glass πάχους τουλάχιστον 
5mm ή λευκό αλουμίνιο) καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης πρέπει να 
διασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή της. Το περιεχόμενο της 
πινακίδας (κείμενο, εικόνες και μορφοποίηση που θα δοθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή) θα εκτυπωθεί πάνω στο υλικό, θα είναι έγχρωμο 
και θα είναι ευδιάκριτο. 

ΝΑΙ 
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
                       (Το σετ περιλαμβάνει επίτοιχο διαδραστικό βιντεοπροβολέα, φορητό ΗΥ, πίνακα προβολής, & παρελκόμενα) 
 

 

Α
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ 

1.  Τύπος βιντεοπροβολέα: διαδραστικός LCD ή διαδραστικός DLP ΝΑΙ   

2. 2

. 
Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) σε πραγματικό χρώμα - True Color ≥1280 x 800 ΝΑΙ 

  

3.  Λόγος διαστάσεων (aspect ratio) 16:9 ή 16:10 ΝΑΙ   

4. 4

. 

Φωτεινότητα (ISO 21118:2012): ≥ 3.200 lm στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα 
Ώρες λειτουργίας της λάμπας: ≥ 5.000 στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα (με μία ή περισσότερες λάμπες 
συνδυαστικά) 

ΝΑΙ 
  

5. 5 Αντίθεση ≥ 3.000 : 1 ΝΑΙ   

6. 6

. 
Συνδεσιμότητα: Tουλάχιστον: RS-232C, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, Microphone input, Ethernet interface (100 Base-TX / 
10 Base-T), Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in, HDMI in, VGA out, VGA in. 

ΝΑΙ 
  

7.  Μέγεθος προβολής σε ίντσες (Projection size) με μέγιστη τιμή ≥ 100 ίντσες NAI   

8.  Μεγέθυνση (ψηφιακό zoom) ≥1,2x ΝΑΙ   

9.  
Δικτυακές συνδέσεις: 
1. Ενσύρματα (Προβολή και Έλεγχος από δίκτυο) 
2. Να έχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μέσω προσαρμογέα (ο οποίος δεν απαιτείται) 

ΝΑΙ 
  

10.  Τηλεχειριστήριο (remote control) μαζί με τις μπαταρίες NAI   

11.  Να μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο (επίτοιχος). Να περιλαμβάνεται η βάση τοίχου. ΝΑΙ   
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12.  Ηχείο ή ηχεία ενσωματωμένα με ισχύ ≥10Watt ΝΑΙ   

13.  Διόρθωση κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (keystone correction) και αναστροφή εικόνας. ΝΑΙ   

14.  Throw ratio < 0.35:1 (ultra short throw) ΝΑΙ   

15.  Λειτουργία διαδικασίας βαθμονόμησης (calibration) ΝΑΙ   

16.  Μενού λειτουργίας στην προβαλλόμενη εικόνα (On Screen Display - OSD) στα Ελληνικά ΝΑΙ   

17.  Να περιλαμβάνει 3 τουλάχιστον ηλεκτρονικά στυλό, εάν ο προσφερόμενος βιντεοπροβολέας απαιτεί για τη λειτουργία του 
ηλεκτρονικό στυλό 

ΝΑΙ 
  

18.  
Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα.  
Το προσφερόμενο προϊόν να διαθέτει συμμόρφωση με Ευρωπαϊκή Οδηγία για οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/EC ή 
αντίστοιχη) ή περιορισμού κατανάλωσης (1275/2008/EC ή 2012/27/EC ή αντίστοιχη) 

ΝΑΙ 
  

19.  

Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για την εγκατάσταση, διασύνδεση και λειτουργία του 
διαδραστικού βιντεοπροβολέα με τον φορητό Η/Υ: 
- Καλώδιο HDMI ≥ 7 μέτρων 

- Καλώδιο ήχου ≥ 7 μέτρων (αν απαιτείται) 

- Καλώδιο δικτύου ≥ 7 μέτρων για σύνδεση με δίκτυο 

- Καλώδιο USB (για τη διάδραση) ≥ 7 μέτρων 

- Καλώδιο ρεύματος για τον βιντεοπροβολέα 

Επίσης απαιτούνται:  
- ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

- πλήρη ελληνικά εγχειρίδια λειτουργίας του βιντεοπροβολέα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση εγκατάστασης του βιντεοπροβολέα στον τοίχο και σε σημείο που θα λειτουργεί 
πλήρως σε συνδυασμό με τον προσφερόμενο πίνακα μαρκαδόρου και τον φορητό Η/Υ. Η καλωδίωση θα εγκατασταθεί με 
κανάλια σε τοίχο και δάπεδο, τα οποία θα περιλαμβάνουν ξεχωριστές οδεύσεις μεταξύ ισχυρών και ασθενών σημάτων. Εάν 
απαιτηθεί κανάλι δαπέδου, αυτό να είναι κουρμπαριστό. 

ΝΑΙ 

  

20.  Συμβατότητα με το ΛΣ του φορητού Η/Υ ΝΑΙ   

21.  H χρονική περίοδος εγγύησης καλής λειτουργιάς περιλαμβάνει και τη λυχνία, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της. ΝΑΙ   
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ  

22.  

Να προσφερθεί λογισμικό το οποίο: 
- Να είναι συμβατό με το ΛΣ του Η/Υ 

- Να συνεργάζεται με το διαδραστικό βιντεοπροβολέα (προβολή και διάδραση) και το ηλεκτρονικό στυλό (εάν 

περιλαμβάνεται) 

- Να μπορεί να σχεδιάσει και να προβάλει διαδραστικά εκπαιδευτικά μαθήματα 

- Να διαθέτει περιβάλλον εργασίας στην Ελληνική γλώσσα (μενού, εντολές, μηνύματα κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ 

23.  Διάσταση οθόνης ≥ 17 ίντσες, με ανάλυση ≥ 1600x900  NAI   

24.  Επιφάνεια οθόνης ματ ή με αντιανακλαστική επίστρωση NAI   

25.  Μοντέλο επεξεργαστή με ημερομηνία κυκλοφορίας (release date) από Q2-2016 ή νεότερη  NAI   

26.  Passmark (CPU Benchmarks - performance) ≥4.600 NAI   

27.  Επεξεργαστή που να υποστηρίζει x86, x64 αρχιτεκτονική και τεχνικές hardware virtualization (VT-x, AMD-V) ΝΑΙ   

28.  Μνήμη RAM DDR4 μεγέθους ≥ 4 GB & χρονισμού ≥ 2.133 MHz NAI   

29.  Σκληρός δίσκος: 1 x ≥ 500GB SSD ή συνδυασμό 1 x ≥ 120GB SSD + 1 x ≥ 500GB HDD (ο δίσκος εκκίνησης θα είναι SSD) NAI   

30.  Κάρτα γραφικών (μπορεί να είναι ενσωματωμένη στον επεξεργαστή) με έξοδο HDMI NAI   

31.  Bluetooth v.4.0 ή νεότερο ΝΑΙ   

32.  Δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης (wifi 802.11) ΝΑΙ   

33.  Ενσωματωμένη κάμερα ΝΑΙ   

34.  Ενσωματωμένο μικρόφωνο ΝΑΙ   

35.  Πληκτρολόγιο (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες) ενσωματωμένο στο φορητό ΝΑΙ   

36.  Ενσωματωμένο ηχείο ή ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ   



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός……./2018  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας- Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»  

 

74 

 

37.  Οπτικό μέσο DVD-RW (εγγραφή & αναπαραγωγή) εσωτερικό ή εξωτερικό slim με τροφοδοσία ρεύματος από τη USB NAI   

38.  Θύρες συνδέσεων: Τουλάχιστον 3 x USB (εκ των οποίων ≥2 θα είναι USB 3), 1x HDMI, 1 x RJ-45 Ethernet network, 1 x Media 
Card Reader 

NAI 
  

39.  Μέγιστο βάρος (βασικής σύνθεσης – σύμφωνα με τον κατασκευαστή) ≤ 3 Κg NAI   

40.  Μπαταρία ισχύος ≥40 Wh με δυνατότητα αντικατάστασης NAI   

41.  

Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 & 14001. 
Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:  

1. Περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης (Energy Star ή TUV Energy Efficiency ή αντίστοιχο) 

2. Περιβαλλοντικό (EPEAT ή TUV Green Mark ή αντίστοιχο) 

NAI 

  

42.  Με δυνατότητα τοποθέτησης αντικλεπτικής προστασίας  ΝΑΙ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

43.  Κάθε Η/Υ θα διαθέτει Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) Microsoft Windows 10 pro ελληνικής έκδοσης 
(κωδικός Shape the future: 4178) 

ΝΑΙ 
  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΛΕΑΓ) - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

44.  Κάθε Η/Υ θα διαθέτει προεγκατεστημένο Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου Microsoft Office 2016 Pro Plus 
Academic 
Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα στο φορητό και να εκτελείται ανεξάρτητα από τη 
διασύνδεση του φορητού στο διαδίκτυο. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι έκδοση που τρέχει από cloud. 

ΝΑΙ 

  

45.  Λογισμικό τηλεδιάσκεψης: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παραμετροποίησης του εξοπλισμού που θα 
παραδίδει σε κάθε σχολική μονάδα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη με μια 
από τις ακόλουθες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης: 

 Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης του ΕΔΕΤ e-presence 

 Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ΠΣΔ 

 Skype (ή Skype for Business) 

ΝΑΙ 

  

ΛΟΙΠΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κάθε Η/Υ θα διαθέτει εγκατεστημένα τα παρακάτω λογισμικά:   

46.  Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων pdf και μετατροπής αρχείων σε pdf ΝΑΙ   
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47.  Λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) ΝΑΙ   

48.  Λογισμικό συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων ΝΑΙ   

49.  Λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο ΝΑΙ   

50.  Λογισμικό αναπαραγωγής πολυμεσικών αρχείων Flash ΝΑΙ   

51.  Τα λογισμικά του διαδραστικού βιντεοπροβολέα ΝΑΙ   

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

53.  Να παρέχεται ποντίκι optical ή laser ΝΑΙ   

54.  Να παρέχεται καλώδιο δικτύου 1 x UTP cat5e, 10 μέτρων ΝΑΙ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ 

55.  Επιφάνεια πίνακα: λευκή πορσελάνη ματ NAI   

56.  Να διαθέτει μεταλλική επιφάνεια στην πίσω όψη και πλαίσιο αλουμινίου με πλαστική προστασία στις γωνίες NAI   

57.  Διάσταση πίνακα: ≥ 2,4 μέτρα πλάτος & ≥ 1,2 μέτρα ύψος NAI   

58.  Να μπορεί να δουλέψει με απλούς μαρκαδόρους οινοπνεύματος. Να περιλαμβάνει δισκάκι για τους μαρκαδόρους. Να 
προσφέρεται με τουλάχιστον 3 μαρκαδόρους οινοπνεύματος διαφορετικών χρωμάτων και πανί fiber καθαρισμού. 

NAI 
  

59.  Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση εγκατάστασης του πίνακα σε σημείο που θα του υποδειχθεί από τον 
διευθυντή του σχολείου και θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τον προσφερόμενο διαδραστικό βιντεοπροβολέα.  

NAI 
  

ΚΑΜΕΡΑ, ΗΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ, ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 

60.  Σετ κάμερας, ηχείου και μικροφώνου τα οποία θα διασυνδεθούν με το φορητό ΗΥ NAI   

61.  

Κάμερα: 
Μηχανική λειτουργία μετατόπισης, κλίσης και ζουμ 
Εσωτερική κωδικοποίηση H.264 UVC 
Υποστηριζόμενες εφαρμογές USB video class (UVC) 
Κλήσεις βίντεο με ανάλυση Full HD 1080p και 30 καρέ το δευτερόλεπτο 
Μετατόπιση, κλίση και ζουμ, Απάντηση/τερματισμός κλήσης 
Αυτόματη εστίαση 
Οπτικό πεδίο ≥ 75 μοιρών 

NAI 
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Μετατόπιση ≥ 180 μοιρών, κλίση ≥ 55 μοιρών 
Στέλεχος επέκτασης για ανύψωση / γωνία κάμερας στο επίπεδο των ματιών 

62.  

Ηχείο και μικρόφωνο: 
Ρύθμιση έντασης ήχου, σίγαση ήχου 
Ενσωματωμένο πανκατευθυντικό ηχείο ανοικτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας με εμβέλεια ≥ 2,4 m 
Μικρόφωνο με εύρος ζώνης τουλάχιστον 200 Hz – 8 kHz 

NAI 

  

63. Γ 

Γενικά: 
Στοιχεία ελέγχου ηχείου ανοικτής συνομιλίας και κάμερας, ηχείο ανοικτής συνομιλίας και τηλεχειριστήριο 
Υποδοχή αναλογικού σετ μικροφώνου-ακουστικών 3,5 mm 
Να περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο 
Συμβατό με USB 2.0 (να περιλαμβάνει καλώδιο USB) 
Συμβατό με Microsoft Windows 10 

NAI 

  

64.  
Να περιλαμβάνεται πολύμπριζο ασφαλείας 220-230V/50-60Hz με διακόπτη λειτουργίας και ασφάλεια προστασίας από 
υπερτάσεις. Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας, τοποθετημένες με έξοδο σε γωνία. Να 
αναγραφεί μάρκα/μοντέλο. Το προϊόν να διαθέτει CE και ο κατασκευαστής του ISO 9001 (ή αντίστοιχο). 

NAI 
  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης   

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 

ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Μαρούσι,  … / … / … 
                          Αρ.  ………… 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Στο Μαρούσι σήμερα ……..-…….-……., ημέρα …………….., μεταξύ: 

 αφενός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας (εφεξής η Αναθέτουσα Αρχή), που εδρεύει στο Μαρούσι, 
επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, εκπροσωπούμενης νόμιμα από 
τον Υπουργό κ. ………  
 

 αφετέρου της εταιρείας «…..» (εφεξής ο Ανάδοχος), που εδρεύει στη ….., οδός ……, 
ΤΚ …., με ΑΦΜ ….(∆ΟΥ…) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ….,  

 
Έχοντας υπόψη: […] 

 
συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη 
λειτουργίας εξοπλισμού σε τριακόσιες έξι (306) σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. σε όλη τη χώρα 
για χρήση από την Επιστημονική Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους της πράξης. 

Ο εξοπλισμός έχει ως στόχο την παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης επικοινωνίας 
(διασύνδεση πολλών σημείων  σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο) μεταξύ της 
Επιστημονικής Επιτροπής της πράξης και του συνόλου των εμπλεκομένων στην εφαρμογή 
του προγράμματος.  

Ειδικότερα, με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, 
εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας του διαδραστικού συστήματος 
τηλεδιάσκεψης, με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτυπώνονται στον πίνακα 
συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV,  στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. του Παραρτήματος III. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός 10 μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη 
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σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την 
ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η 
προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και 
ενιαίο σύνολο με αυτήν. 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
1. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων/ Ειδική Υπηρεσία Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 
ΑΦΜ: 090051291         ΔΟΥ: Αμαρουσίου 
Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ. 151 80 Μαρούσι, 
Αττικής 
Τηλ. . . . . . . . . .  Fax . . . . . . . . . . 
e-mail: 

Για τον Ανάδοχο:  
Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ΑΦΜ: . . . . . . . . .   ΔΟΥ: 
Ταχ.Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Τηλ. . . . . . . . . .     Fax . . . . . . . . . . 
e-mail: 

2. Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει 
την παραλαβή του εγγράφου και την απόδειξή της. 
3. Όποτε στην παρούσα γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 
γραπτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους :  

α) Έως τρεις τμηματικές πληρωμές με αντίστοιχες τμηματικές παραδόσεις των υλικών μέχρι 
το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παράδοση των υλικών. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και της 
παρ.4.1 της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου: 

• είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, 

• είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το 
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της 
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για 
δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. Κατά την 
εξόφληση, ο Ανάδοχος - μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στο 
κάθε αίτημα πληρωμής - θα προκαταβάλει τον αναλογούντα τόκο για χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής 
παραλαβής για κάθε σχολική μονάδα. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη 
το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα 
ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
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ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του N. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση εταιρειών η καταβολή 
θα γίνεται σε κάθε μέλος της ένωσης κατά το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν.  

Την εκκίνηση της διαδικασίας τμηματικής πληρωμής θα πρέπει να αιτηθεί ο Ανάδοχος με 
ταυτόχρονη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών της προμήθειας εξοπλισμού 
(πρωτόκολλο παραλαβής, Δελτία Αποστολής, βεβαίωση εισαγωγής στη σχολική μονάδα, 
ένα με πρωτότυπες υπογραφές και δυο αντίγραφα του πρωτοτύπου) για όλες τις σχολικές 
μονάδες που περιλαμβάνονται στο αίτημα αυτό. Επισημαίνεται πως κάθε αίτημα 
τμηματικής πληρωμής πλην του τελευταίου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
παραστατικά για 80 σχολικές μονάδες.  

Η Δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο των ανωτέρω πρωτοτύπων 
εγγράφων από όλες τις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες και εισηγείται (μέσω σχετικού 
Πρακτικού της) την οριστική παραλαβή των δικαιολογητικών και την πληρωμή του 
Αναδόχου. Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη τμηματική πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσκομίσει τα παραστατικά εξόφλησης για τη δημοσίευση στον περιφερειακό/τοπικό 
τύπο. 

Η τιμολόγηση των προμηθειών θα γίνει ανά κατηγορία περιφέρειας σύμφωνα με τις 
οδηγίες που θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
2. Η λίστα με τα στοιχεία των μονάδων εκπαίδευσης και ο αντίστοιχος εξοπλισμός που θα 
παραδώσει ο Ανάδοχος επισυνάπτεται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης.  
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο 
χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του τιμήματος, και για συνολικό διάστημα έως τριών (3) 
μηνών. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση 
του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  
4. Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου 
και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. 
5. Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να μετατίθεται 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση». 
ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή του Έργου θα γίνει, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, τα 
οποία είναι τα ακόλουθα: 

 Επιτροπή Παραλαβής Σχολικής Μονάδας (Πρωτοβάθμια επιτροπή) 
 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης (Δευτεροβάθμια 

επιτροπή) 
Η παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού σε κάθε σχολική μονάδα θα γίνει σε ένα 
στάδιο, αυτό της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  
Για τις ανάγκες της παραλαβής του εξοπλισμού θα συσταθούν Επιτροπές Παραλαβής για 
κάθε σχολική μονάδα. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή σε κάθε σχολική 
μονάδα περιλαμβάνει την καταμέτρηση του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του και την 
επίδειξη της καλής λειτουργίας του. Τα ανωτέρω θα γίνουν με ευθύνη του Αναδόχου 
παρουσία μελών της εκάστοτε πρωτοβάθμιας επιτροπής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις, 
προκειμένου να διαπιστώσει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που παραδόθηκε. Σε 
περίπτωση που από τις επιθεωρήσεις προκύψουν ελαττώματα ή έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων στα είδη της προμήθειας, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να τα 
αποκαταστήσει άμεσα χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την αντίστοιχη Πρωτοβάθμια επιτροπή, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της επίδειξης της 
καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή 
του, σύμφωνα με τα παραπάνω. 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή μεριμνά για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης της επίδειξης 
καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού στον προτεινόμενο από τον Ανάδοχο 
χρόνο, μετά από συνεννόηση μαζί του. 
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων ειδών της προμήθειας μέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους (ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή), οπότε μεταβιβάζει την κυριότητα 
στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 τουN. 
4412/2016 και το Παράρτημα Ι της παρούσας . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του N. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση 
του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας.  
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον 
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου μεταξύ της αναγγελίας βλάβης/ 
δυσλειτουργίας και της αποκατάστασής της, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 
0,15% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού που είναι εκτός λειτουργίας, για κάθε 
επιπλέον ημερολογιακή ημέρα. 
 Αν μια μονάδα εξοπλισμού είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για δύο (2) 
συνεχείς μήνες, πέραν από την επιβληθείσα ρήτρα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες, με δικό του κόστος, τον εξοπλισμό που 
έχει βλάβη με ισοδύναμο εξοπλισμό, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Για το υλικό που αντικαθίσταται ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή ή το υπόλοιπο 
της εγγύησης του Αναδόχου (όποιο έχει μεγαλύτερη διάρκεια) από την ημερομηνία 
αντικατάστασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για την 
τήρηση αυτής της εγγύησης. 
Διευκρινίζεται ότι: 

1) Ένα σύστημα/ υποσύστημα/ υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη 
διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 
2)Για την αμεσότητα του προσδιορισμού της βλάβης/ δυσλειτουργίας και δεδομένου 
του ότι, ανάλογα με το είδος προμήθειας, μέρος του εξοπλισμού θα είναι μόνιμα 
συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (π.χ. Η/Υ), η αρχική διάγνωση/ δυσλειτουργία θα μπορεί να 
πραγματοποιείται μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης, εντός του ωραρίου λειτουργίας της 
μονάδας εκπαίδευσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες και τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων προμηθειών, τα 
αγαθά θα έχουν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρούσα, 
θα είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ελαττώματα και ότι θα ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στη 
διακήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε. 
2. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια και τα τυχόν επί 
μέρους στοιχεία της θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια και αμεταχείριστα. 
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία των αγαθών  για συνήθη 
χρήση και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών   από 
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της προμήθειας, το οποίο καλείται Περίοδος 
Εγγύησης. Επίσης αναλαμβάνει δωρεάν την ευθύνη συντήρησης και παροχής 
ανταλλακτικών για την Περίοδο της Εγγύησης. Αναλυτικά οι υπηρεσίες εγγύησης και 
τεχνικής υποστήριξης αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του Μέρους Α του 
Παραρτήματος I της Διακήρυξης. 
4. Αν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης προκύψουν ελαττώματα ή έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων στα αγαθά της προμήθειας τεκμαίρεται ότι αυτά υπήρχαν 
κατά το χρόνο της παράδοσης και ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής να αντικαταστήσει ή να διορθώσει τα αγαθά, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία πάντως διατηρεί όλα τα εκ του νόμου δικαιώματά της.  
5. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 
ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας μόλις αυτά γίνουν εμφανή. Αν ο 
Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή, 
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επιφυλασσομένη των νομίμων δικαιωμάτων της, μπορεί να φροντίσει για την 
αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 
6. Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει συμβατότητα μεταξύ όλων των μερών της προμήθειας ώστε να 
επιτυγχάνεται η αρμονική και αποδοτική λειτουργία των αυτοτελών τμημάτων αυτής. 
7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική πληροφορία σχετικά 
με την προμήθεια ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να συνδέσει σε αυτά υλικό άλλων 
προμηθευτών.  
8. Ο Ανάδοχος εφοδιάζει την Αναθέτουσα Αρχή με όλα τα επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό 
τεκμηρίωσης για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία της 
προμήθειας. 
9. Ο Ανάδοχος εκσυγχρονίζει ή αντικαθιστά στον ανάλογο χρόνο και χωρίς επιπλέον κόστος 
όλα τα εγχειρίδια και το υλικό τεκμηρίωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
και συντήρησης της προμήθειας. 
10. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι κατά την εκτέλεση της προμήθειας δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή 
προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια και επομένως δεσμεύεται ότι είναι υπεύθυνος έναντι 
τρίτων και της Αναθέτουσας Αρχής για τυχόν απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, 
καθώς επίσης δεσμεύεται να αμύνεται και να υπερασπίζεται την Αναθέτουσα Αρχή κατά 
οποιασδήποτε έγερσης αξιώσεων ή απαιτήσεων τρίτων, να καλύπτει αποκλειστικά κάθε 
σχετική δαπάνη (δικαστική ή εξώδικη), καθώς επίσης και να αποκαθιστά κάθε ζημία αυτών. 
11. Ο Ανάδοχος δηλώνει επίσης ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιαδήποτε διένεξη 
ή διαφορά, από αυτές που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, η οποία κατά 
την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ελεύθερη και 
απρόσκοπτη αξιοποίηση της προμήθειας, υποχρεούται αναντίρρητα και το ταχύτερο 
δυνατόν να προβεί σε ενέργειες εξασφαλιστικές των δικαιωμάτων και συμφερόντων του 
και ειδικότερα είτε να εξασφαλίσει άμεσα την πλήρη και αποδεδειγμένη απόλαυση όλων 
των δικαιωμάτων χρήσης των παραδοτέων του έργου είτε να αντικαθιστά/ τροποποιεί 
ορισμένα ή όλα τα παραδοτέα του έργου με άλλα που δεν παραβιάζουν δικαιώματα 
τρίτων. Η τυχόν αντικατάσταση/ τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν της συναίνεσης της 
Αναθέτουσας Αρχής. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τροποποίηση σύμβασης συντελείται με βάση 
τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της 
προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Σε κάθε περίπτωση, τα υπό αντικατάσταση/ 
τροποποίηση παραδοτέα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προμήθειας και να εξασφαλίζουν την υλοποίησή της, όπως προδιαγράφηκε. 
 
ΑΡΘΡΟ 9.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 1. Ο Ανάδοχος προσκόμισε κατά την υπογραφή της παρούσας ως εγγύηση για την τήρηση 
των όρων της την υπ’ αρ. ....................... Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία έχει 
εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 , της Τράπεζας……………………………......,  
διάρκειας είκοσι δύο (22) μηνών , ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της 
προμήθειας προ ΦΠΑ, ήτοι ……...   €.  
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής 
προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών, με την 
προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας και εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν 
υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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4. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που 
καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση 
προκαταβολής, που συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 
2.1.5. της παρούσας,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής και με διάρκεια τουλάχιστον 
δύο (2) μηνών μετά την προθεσμία οριστικής παράδοσης του έργου.  Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 
5.1. της Διακήρυξης (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Σε περίπτωση 
τμηματικής παραλαβής, οι ανωτέρω εγγυήσεις αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το μέρος 
του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών και κατά την 
επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας των αγαθών που έχει προμηθεύσει, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν. 4412/2016 , ποσού ίσου με το 2,5 % του συνολικού συμβατικού τιμήματος προ 
ΦΠΑ, ήτοι …………€, με δυνατότητα απομείωσης ετησίως κατά το ένα τρίτο (1/3). Ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής καλής λειτουργίας πρέπει να ισούται με την Περίοδο Εγγύησης 
προσαυξημένη κατά δύο(2) μήνες, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.  
2. Η εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την παρέλευση της Περιόδου 
Εγγύησης και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής 
έναντι του Αναδόχου.  
3. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συνόλου ή 
μέρους των αγαθών, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, καταπίπτει η 
εγγυητική καλής λειτουργίας ή μέρος αυτής με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν 
εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις: 
1. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού οφείλει να παραδίδει στον 
Ανάδοχο ατελώς κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο 
που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει σχετικό με την εκτέλεση του 
Έργου χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Επιπλέον, η ως άνω 
Επιτροπή οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο τις βασικές κατευθύνσεις και διευκρινίσεις που 
είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου 
με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 
3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές ή άλλα 
πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην 
εκπλήρωση των Συμβατικών Υποχρεώσεών του. 
4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή και όλα τα εξουσιοδοτημένα από 
αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 
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μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς 
κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών, καθώς και τη σχετική υποβληθείσα προσφορά του. 
2. Τα Παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης πρέπει να 
συμφωνούν από κάθε άποψη με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, στην Προκήρυξη 
και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη. 
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρίσταται σε 
οποιαδήποτε υπηρεσιακή συνεδρίαση αφορά στο Έργο (τακτική ή έκτακτη), 
προσκομίζοντας και παρουσιάζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν. 
5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό 
που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα 
Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας. 
7. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή 
για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 
8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 
ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
9. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά ή κλοπή του εξοπλισμού 
μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την Επιτροπή Παραλαβής που 
έχει οριστεί για την εκάστοτε μονάδα εκπαίδευσης. 
10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση θα είναι 
από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση 
όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
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υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους 
ίδιους όρους. 
12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 
εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. 
Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που 
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο 
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση 
λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της 
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 
13. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες 
προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1303/2013 και 1304/2013. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
α) Να εκτυπώσει και να επικολλήσει μια ετικέτα ενδεικτικής διάστασης 6εκ. x 10εκ. σε κάθε 
είδος του σετ (κεντρική μονάδα ΗΥ, οθόνη, βιντεοπροβολέα & σετ κάμερας, ηχείου και 
μικροφώνου) που διαθέτει επαρκή χώρο. Το περιεχόμενο της ετικέτας (κείμενο, εικόνες, 
μορφοποίηση που θα δοθεί από την Αναθέτουσα) θα εκτυπωθεί έγχρωμα. 
β) Να κατασκευάσει και να τοποθετήσει με δική του ευθύνη και κόστος αναμνηστική 
(μόνιμη) πινακίδα σε κάθε σχολική μονάδα που θα εξοπλίσει. Η τοποθέτηση της πινακίδας 
θα γίνεται με την παράδοσή του εξοπλισμού και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 
τριών μηνών από την ολοκλήρωση της πράξης. Η πινακίδα  πρέπει να είναι σημαντικού 
μεγέθους (41,5cm επί 31,5cm με προσέγγιση ± 10% ) και θα τοποθετηθεί σε σημείο εύκολα 
ορατό από το κοινό. Το υλικό κατασκευής της πινακίδας (διαφανές plexi glass πάχους 
τουλάχιστον 5mm ή λευκό αλουμίνιο) καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης πρέπει να 
διασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή της. Το περιεχόμενο της πινακίδας (κείμενο, εικόνες 
και μορφοποίηση που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) θα εκτυπωθεί πάνω στο υλικό, 
θα είναι έγχρωμο και θα είναι ευδιάκριτο. 
Αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 
την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 
οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
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δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 
δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 
συναίνεση. 
3. Κατά την εκτέλεση της παρούσας η Αναθέτουσα Αρχή ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν 
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με 
την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 
μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας των υπό προμήθεια αγαθών του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
2. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους 
όρους της σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό 
τις εξής προϋποθέσεις:  

i. Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης 
μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. 

ii. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις 
που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.  

iii. Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ 
Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της 
Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή 
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του το άρθρο 95 του Ν. 2362/1995, καθώς και το 
άρθρο 145 του Ν. 4270/2014 ως προς τη διαδικασία αναγγελίας εκχώρησης. 
3. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
1. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των αγαθών, που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε 
πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο 
κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
2. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των αγαθών της προμήθειας μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 
3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 
ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 16.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
1. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα επί του συνόλου των αγαθών που δημιουργεί 
και παραδίδει ο Ανάδοχος ρητώς εκχωρούνται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από τον 
παραπάνω στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της 
προβλεπόμενης στην παρούσα, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία τους. 
2. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο Ανάδοχος μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από της σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες 
τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές της προμήθειας και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη 
ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, 
που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ’ αυτών ή όταν η Αναθέτουσα 
Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων 
προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
4. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο 
για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί της προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή 
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό 
της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός 
βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού 
του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, 
αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 
ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου 
μέσου. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 
απαίτηση τρίτων από την πραγματοποίηση της προμήθειας, η οποία απορρέει από τη 
χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή 
εμπορικών σημάτων εκ μέρους του.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 
αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που 
συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία, 
που θα υποστεί από πλημμελή εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
σύμφωνα με την παρούσα. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των 
Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω. 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά 
όλα τα δικαιώματά της που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα 
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που της παρέχει ο νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσοτέρων από τα 
δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων της. 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 
επαρκώς. 
2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής , εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό 
αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία 
των συμβαλλόμενων μερών και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Κάθε 
τροποποίηση της Σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» σύμφωνα με το σημείο (εε), του εδαφίου (ι), της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 
4314/2014. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής 
αυτή θα επιλύεται από τα καθ’ ύληv αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. 
Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε πέντε (5) πρωτότυπα. Από αυτά, τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                                      
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
  

                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός……./2018  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για 

πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας- Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»  

 

90 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού  των δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ(19.000 €). 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του (i) [σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
..................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για 
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 
τμήμα/τα ............... 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………ήμέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή 
μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5. της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών 
που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός……./2018  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος )…………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................... 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5)   ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  (είκοσι δύο μήνες) ...............  
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός……./2018  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)……….., (ΑΦΜ)…….., 
(δ/νση)……} ή 
ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία) ……….., (ΑΦΜ) ………, (δ/νση) …………. } ή 
iii. {Σε περίπτωση Ένωσης : των φυσικών ή νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ……… 
β) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ……… 
γ) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ……… 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή } 

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας 
……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα είναι διάρκειας δύο (2) ετών +2 μηνών και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας 
επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 
Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός……./2018  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για 

πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας- Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»  

 

93 

 

 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 
- Μαρούσι 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  
i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)……….., (ΑΦΜ)…….., 
(δ/νση)……} ή 
ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία) ……….., (ΑΦΜ) ………, (δ/νση) …………. } ή 
iii. {Σε περίπτωση Ένωσης : των φυσικών ή νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ……… 
β) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ……… 
γ) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ……… 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης } 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του ποσού ευρώ ………… σύμφωνα με τη 
σύμβαση με αριθμό................... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για 
εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 
ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το 
οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της 
προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε 
περίπτωση Ένωσης , υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ……………, υπέρ της οποίας 
εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της 
Αναθέτουσας Αρχής, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει για τουλάχιστον (2) δύο μήνες μετά την προθεσμία οριστικής παραλαβής 
του έργου και μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.( είκοσι δύο μήνες) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

                                                                                                       ( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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