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ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
 
 

Μαρούσι, 31-10-2018 
 Αρ. Πρωτ.: 5150 

 
 
 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:   Μ. Πραγματευτέλη 
Τηλέφωνο: 210-3442148 
Φαξ: 210-3442153 
e-mail: :  mpragmatefteli@minedu.gov.gr 

 

Διαγωνισμός 
Συνοπτικός Διαγωνισμού για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή 
αφισών για την προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων με κωδικούς 
ΟΠΣ: 5031894,5031898,5031889,5031883,5031892,5031893, 5031890. 

Αριθμός Διακήρυξης / Ημερομηνία 2/31-10-2018 

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο 

την τιμή 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

Ημερομηνία : 13/11/2018  Ημέρα : Τρίτη  Ώρα : 14:00 

Ημερομηνία διενέργειας 

διαγωνισμού 

Επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξης υποβολής 

προσφορών και ώρα 11:00π.μ. 

Τόπος διενέργειας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας  Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.: 

15120 Μαρούσι Αττικής 

CPV 39294100-0: Προϊόντα πληροφόρησης & προβολής 

Χρόνος ισχύος σύμβασης 4 μήνες  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 39.339€ (με ΦΠΑ 24%), 31.725€ € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Συνολικός αριθμός αφισών (για όλες 
τις πράξεις) 

  41648 τεμάχια  

Προϋπολογισμός που βαρύνει ΣΑΕ:2018ΣΕ34510287,2018ΣΕ34510288,2018ΣΕ34510283,2018ΣΕ34510
2852018ΣΕ34510286,2018ΣΕ34510289,2018ΣΕ34510284   

Κωδικός ΟΠΣ 
 5031894,5031898,5031889,5031883,5031892,5031893, 5031890. 
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Συγχρηματοδότηση Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση». 

Διάρκεια ισχύος προσφορών Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Φόροι 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του 

Ν.4172/2013  

Κρατήσεις • 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα 

με το άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης 

επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% 

επί του χαρτοσήμου. 

• 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με 

το άρθρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 
χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήμου. 

Τόπος παράδοσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -  Σημεία διανομής αφισών – Διευθύνσεις  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της διακήρυξης 

 
Παραλαβή – Πληρωμή   Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με εξόφληση 100% 

του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του Έργου. 
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Άρθρο 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
Άρθρο 2. ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1. Τίτλος Σύμβασης 

Ο τίτλος της σύμβασης είναι παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα του 

υποέργου 6 των Πράξεων:  

1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031894. 

2. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ 5031898.  

3. «Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» με 
κωδικό ΟΠΣ 5031889. 

4.  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 

5. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 

5031892.  

6. «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 

2018 – 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893. 

7. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με Κωδικό ΟΠΣ 5031890. 

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

2.2. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Αρθρο 6 Ν.4412/2016) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μιας χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι πέντε 
ευρώ (31.725€ ) πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ (24/%), ποσού εφτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ 
(7.614€), δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ 
(39.339€) 
2.3. Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Αρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 ) 

Τα σημεία παράδοσης της υπό ανάθεση προμήθειας δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β. 

Επωνυμία Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας (εφεξής Αναθέτουσα Αρχή ή ΕΔ 

Παιδείας) 

 
Ταχυδρομική διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Πόλη Μαρούσι Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15120 

Fax 210-3442153 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) epiteliki@minedu.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βλέπε επόμενο πίνακα 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

1. Μαρία Πραγματευτέλη 2103442148 mpragmatefteli@minedu.gov.gr 

2. Παναγιώτα Σαμπάνη 2103443777 pansampani@minedu.gov.gr 
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2.4. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Αρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016) 

Το αντικείμενο της σύμβασης Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του θέματος και 

αφορά στην: 

 Παραγωγή δημιουργικού  

Α) Μίας (1) Αφίσας, ανά Πράξη, για τις Πράξεις : 

1) «Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» με κωδικό 

ΟΠΣ 5031889. 

2)  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883. 

3) «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031892.  

4)  «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 

2018 – 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893. 

5)  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με Κωδικό ΟΠΣ 5031890.     

Β) Δύο (2) Αφισών για την Πράξη: 

1) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031894. 

Γ) Τριών (3) Αφισών για την Πράξη: 

2) «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ 5031898.  

 

 Αναπαραγωγή  Αφισών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ανά Πράξη, 

 Διανομή Αφισών, σύμφωνα με τα στοιχεία, που περιλαμβάνει ανά Πράξη ο Πίνακας του Παραρτήματος 

Β (Προβλεπόμενα σημεία διανομής και αριθμός των αντίστοιχων ανατυπώσεων αυτής), με σκοπό την 

προβολή και δημοσιότητα των εν λόγω Πράξεων 

 Συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών ανά Πράξη και αποστολή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

  

Αρθρο 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1. Διάρκεια σύμβασης (Αρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι (4) τέσσερις μήνες. 

Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για τη σύμβαση.  

Σε όσα σημεία της παρούσας αναφέρεται χρονικό διάστημα παράτασης, αυτό νοείται ως παράταση 

που ζητείται από τον ανάδοχο για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον συντρέχουν οι 

νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού σκέλους της σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα της 

Σύμβασης δύναται επομένως να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.  

Αρθρο 4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 133, περί «Διαγωνισμός - Εξαιρέσεις». 
1.2. Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.14), «Για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων . 2014-2020» και το άρθρο 18, περί μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας 
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Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον 

Τομέα του Εμπορίου σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
1.3. Του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαθρωτικών παρεμβάσεων» (άρθρο 10, τροποποιήσεις του ν.4270/2014). 

1.4. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

1.5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 

1.6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωσης της 

Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Τομέα 

Παιδείας” […]». 

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

 
2. Τις αποφάσεις: 

 
2.1 Την αριθ. 159748/Υ1/25-8-2018 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 539 ΥΟΔΔ). 
2.2 Την αριθμ. 40023/Υ1/9-3-2018 Υπουργική απόφαση «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, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους 
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Προϊστάμενο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.» (ΦΕΚ 867 Β). 
2.3 Τη με αρ.πρωτ. 4436/13-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΟΣ465ΧΙ8-Ο29) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031894,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

2.4 Τη με αρ.πρωτ. 4437/13-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΑΘ465ΧΙ8-ΝΓΖ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031898 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

2.5 Τη με αρ.πρωτ. 4441/13-08-2018 (ΑΔΑ: Ψ36Θ465ΧΙ8-Β6Π) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» με Κωδικό ΟΠΣ 
5031889, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020». 

2.6 Τη με αρ.πρωτ. 4440/13-08-2018  (ΑΔΑ: 9Λ50465Χ18-93Ο) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα 

μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

2.7 Τη με αριθμ. 4439/13-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΚ3465ΧΙ8-ΜΑΡ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με Κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

2.8 Τη με αριθμ. 4438/13.08.2018 (ΑΔΑ: ΨΦ84465Ι8-ΦΗΨ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ένταξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό 

ΟΠΣ 5031893 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020». 
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2.9 Τη με αριθμ. 4435/13.08.2018 (ΑΔΑ: Ω04Ψ465ΧΙ8-Ζ08) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031890 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 
 

3. Τα έγγραφα : 

 
3.1 Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 452/28-9-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα των Μονάδων Β1,B3 και με θέμα «Τεχνικές 

προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών των Πράξεων 
του θέματος» 

3.2 Την ανάγκη δημοσιότητας και προβολής των ανωτέρω Πράξεων 

3.3 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. 

3.4 Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τις Σ.Α.Ε.: 2018ΣΕ34510287, 2018ΣΕ34510288, 

2018ΣΕ34510283, 2018ΣΕ345102852018ΣΕ34510286, 2018ΣΕ34510289, 2018ΣΕ34510284   
 

Αρθρο 5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρο 18 παρ 2 και 4 και άρθρο 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 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 X του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

Αρθρο 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Αρθρο 117 του 
Ν.4412/2016) 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με διαδικασία θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του 
άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 
σύμβασης. 
 

Αρθρο 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Αρθρο 20 του Ν.4412/2016) 
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή / και νομικών 
προσώπων καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που:είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1.γ. του Άρθρου 25 του Ν.4412/8-8-16 (ΦΕΚ Α' 147) καθώς και σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα. 

Αρθρο 8. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Αρθρο 2 παρ. 1 περ. 14, άρθρο 53 και άρθρο 121 
Ν.4412/2016) 
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8.1. 'Εγγραφα σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον 

παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :  

α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).  

γ) Η σύμβαση (συμφωνητικό). 

δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή. 
8.2. Σειρά ισχύος 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Σύμβαση (συμφωνητικό). 

2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή. 

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

8.3. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 

Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, 

στη διαδρομή : http://www.epiteliki.minedu.gov.gr 

8.4. Διευκρινίσεις - Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016) 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, 

το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως 

από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

 
 

Άρθρο 9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από 

την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

Αρθρο 10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Ν.4412/2016. 

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.  

 

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 

παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ) θα αναρτηθεί  και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής ΕΔ.ΕΣΠΑ  

www.epiteliki.minedu.gov.gr.  

Αρθρο 11. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Αρθρο 86 Ν.4412/2016) 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής. 

Αρθρο 12. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Αρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016) 
12.1. Γενικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται 

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
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οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και 

παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του 

άρθρου 73 παράγραφος 1, παράγραφος 2 και παράγραφος 4 εδάφια α και θ του Ν. 4412/2016. 

12.2. ΤΕΥΔ (Αρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 

Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της 

ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο μορφές αρχείου: 

• Αρχείο PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την Αρχή), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της 

σύμβασης και 

• Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της 

σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το 

υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 

12.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής (Αρθρο 73 του ν. 4412/2016) 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Η«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΕΥΔ»), είναι οι εξής: 

 
 

Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη 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. 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας 
περίπτωσης Α, 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. 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, με τελεσίδικη απόφαση, 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο 
Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

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

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

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
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δραστηριότητες ή να μη 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. 

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 

παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 
 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 

σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β ,Γ ,Δ, και Ε και περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της 

παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

12.4. Συμπλήρωση ΤΕΥΔ 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

• Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) 

συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 

επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Η 

της παρούσας. 

• Το μέρος ΙΙ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς. 

• Το μέρος ΙΙI  συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς. 

• Το μέρος ΙV  συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς μόνο στην ενότητα α χωρίς υποχρέωση 

άλλης συμπλήρωσης.   

• Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή 

του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής. Επισημαίνεται ότι : 

- Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

- Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως Ιν 
- Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε μόνο ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα πρέπει 
να υπογράψει το ΤΕΥΔ. (Άρθρο 107 Ν4497/2017). 

-  Ενώσεις οικονομικών φορέων (Αρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

12.5. Ενώσεις οικονομικών φορέων 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 
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β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος 

συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, 

θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
12.6. Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 

α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της 

σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει 

υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον 

προσφέροντα να τον/ τους  αντικαταστήσει. 

 

Αρθρο 13. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρθρα 96 
και 121 του N.4412/2016) 
13.1. Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξης υποβολής 

προσφορών και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Διαγωνισμού στο Υπουργείο Παιδείας / 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι (Γραφείο 1036). 

13.2. Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 

 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση της 
παραγράφου 13.1 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ος όροφος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με : 

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε 
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι 
φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 

Αρχής, το αργότερο μέχρι την 13/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που 
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 

της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή 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 : 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών, 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις 

προθεσμίες. 

 

Αρθρο 14. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 
14.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 

προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του 

φυσικού ή νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών 

φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: 
Παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα του Υποέργου 6 των Πράξεων: 

Με κωδικούς ΟΠΣ: 5031894,5031898, 5031889,5031883, 5031892, 5031893, 5031890, 

 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020»Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-

2020»  

Αριθμός Διακήρυξης : 2/31.10.2018 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:13-11-2018 και ώρα 14:00 

 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2 

της παρούσας) 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της 

παρούσας).  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας. 

 

Οι παραπάνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων  

14.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Αρθρο 93 Ν.4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής (πρωτότυπο και αντίγραφο): 

1. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 12 της παρούσας. 

 
14.2.Β Τεχνική προσφορά 

 Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην 

οποία :  

 i) δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της 

παρούσας. 
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14.2.Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 

 Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπο και 

αντίγραφο), (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας διακήρυξης, και αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

της Αρχής με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα. 
 

Επισημαίνεται ότι:  

i. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του 

Παραρτήματος Δ της παρούσης 

ii. Στο Μοναδιαίο Κόστος (κόστος ανά αφίσα) συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες του Αναδόχου 

(Δημιουργικό, Αναπαραγωγή και Διανομή Αφίσας). 

iii. Το συνολικό κόστος (με και χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από τον τύπο: 
 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς = «Μοναδιαίο Κόστος Οικονομικής προσφοράς» 

* «Συνολικό Πλήθος Αφισών (στο σύνολο των Πράξεων)» 

(αντίστοιχα με και χωρίς ΦΠΑ) 

 

iv. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές 

κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

v. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό 

της παρούσας προκήρυξης.  

vi. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την 

χαμηλότερη τιμή 
 
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το 
άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 
 
14.5. Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

14.6. Λοιπά στοιχεία 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

Οικονομικού Φορέα. 

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και 
γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

Άρθρο 15. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 
του Ν.4412/2016) - ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 
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15.1. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής  

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, με την λήξη του 
χρόνου υποβολής προσφορών και παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων του, εφόσον το επιθυμούν, με την εξής διαδικασία: 
Η Επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν σε 
κάθε φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή και μονογράφει όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις 
τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει ως προς την πληρότητα, ορθότητα και 
εγκυρότητά τους τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο  και 
αξιολόγηση όσων τεχνικών προσφορών έχουν κριθεί αποδεκτές. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και  των τεχνικών προσφορών, και 
κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που 
αξιολογήθηκαν ως αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει 
κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών 
στοιχείων. Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Εφόσον η οικονομική 
προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη προκήρυξη και δεν υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό του έργου σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου. Στοιχεία και ενδείξεις 
που καθιστούν την οικονομική προσφορά αόριστη, συνεπάγονται την απόρριψή της. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους υποψήφιους.  
Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν, τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της τεχνικής 
προσφοράς των υποψηφίων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, ο Πίνακας 
Τιμών και η σειρά κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Τυχόν απόρριψη 
υποψηφίου σε οποιοδήποτε στάδιο πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Προσφορές που απορρίπτονται για 
τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις  
υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην 
αποκάλυψη της Οικονομικής Προσφοράς σε οποιοδήποτε σημείο της Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
15.2. Ισότιμες προσφορές 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή των 
πεδίων «Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ» και «Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς με ΦΠΑ» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το 
αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 
 
15.3. Κοινοποίηση αποτελεσμάτων, ενστάσεις 

 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 
 

Άρθρο 16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016) 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα 

δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
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να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για πέντε (5) 

επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά 

που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 

103 του Ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), είτε για την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
Άρθρο 17. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 

ανάδοχος στην προθεσμία του 16.1 της παρούσας, είναι τα εξής: 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας.) 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

I. για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

II. για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 

αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση). Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - προσωρινό 

ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα - μέλος της. Σε περίπτωση 

υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα): 

Ι)Για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, 
κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 12.3, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή 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 της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3. 
ΙΙ)Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ήεμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο 

μέρος λόγοι αποκλεισμού. 
 ΙΙΙ) Για την περίπτωση Ε του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη υπαγωγή στις περιπτώσεις που προβλέπει 
το άρθρο 68 παρ 2γ του Ν.3863/2010 (Α΄115), πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
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Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  

 

Άρθρο 18. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 και άρθρο 132 Ν.4412/2016) 
18.1. Κατακύρωση Σύμβασης 

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

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

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

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της 

παρούσας). 

18.2. Σύναψη Σύμβασης 

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

και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με 

το άρθρο 21 της παρούσας, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17 της 

παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή). 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες στο διαγωνισμό δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 

18.3. Τροποποίηση σύμβασης (Άρθρο 132 Ν.4412/2016) 

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

σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

Άρθρο 19. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
I. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. 

II. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και 

υποβολής που τίθενται από την παρούσα 

III. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που 

υποβάλλονται τέτοιες. 

IV. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τη συμπλήρωση τους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

V. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 

απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν 

έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

VI. Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. 

VII. Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

 

Άρθρο 20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
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άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται 

με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν δικαίωμα προαίρεσης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Άρθρο 21. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 
21.1. Εγγύηση Συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). 

21.2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται 

εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016). 

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το παράρτημα Ε «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

21.3. Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

Οι εγγυήσεις 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.Σ.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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 22. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016) 
Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 

των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα 

έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

εφόσον δεν προσέλθει για υπογραφή κανένας προσφέρων γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή ή τον 
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φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη, ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, περί παρέλευσης του χρόνου 

ισχύος των προσφορών 

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι παρ. 3-5 του άρθρου 

106 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 23.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  (Άρθρο 219 Ν.4412/2016) 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή του Έργου θα γίνει, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) και σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα στη παράγραφο 4.2 Παραδοτέα Αναδόχου 

του  Παραρτήματος Α της παρούσας.  
 

Άρθρο 24. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016) 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης 

της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, 
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 

από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

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

παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας 

Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου της σύμβασης. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 203, 205 και 218 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 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 X του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2,3,4 

και 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ : Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

• Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των 

όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, 

στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη 

σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αρχής. 

Άρθρο 26. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
26.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016) 

Οι πράξεις της παρούσας σύμβασης συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δια Βίου » με κωδικούς ΟΠΣ (MIS) 
5031894,5031898,5031889,5031883,5031892,5031893, 5031890 και ΣΑΕ: 
2018ΣΕ34510287,2018ΣΕ34510288,2018ΣΕ34510283,2018ΣΕ345102852018ΣΕ34510286,2018ΣΕ34510289, 
2018ΣΕ34510284 αντίστοιχα.  
26.2. Φόροι - Κρατήσεις 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

• κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 

375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της 

εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 

χαρτοσήμου. 

• κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 

350 παρ 3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της 

εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 

χαρτοσήμου. 

• παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των προμηθειών, (άρθρο 64 

4172/2013). 

 
26.3. Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) 

Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της Αναθέτουσας Αρχής μετά 

την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 
 

Δικαιολογητικά πληρωμής: 

• Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το 

οποίο συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου. 

• Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

• Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

Άρθρο 27. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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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 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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. 
 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

Η  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Γ 

Ο  
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔ 

ΕΣΠΑ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

 
 

  

Πραγματευτέλη 
Μ. 

Εξαρχάκου Κ. Κωνσταντίνος Δ. Βαλιάντζας Ηλίας Γεωργαντάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
1.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του θέματος και αφορά στην: 
 
1. Παραγωγή δημιουργικού:  

Α) Μίας (1) Αφίσας, ανά Πράξη, για τις Πράξεις : 
1  «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» με κωδικό 

ΟΠΣ 5031889. 

2  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883. 

3 «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031892.  

4 «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018 

– 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893. 

5 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με Κωδικό ΟΠΣ 5031890.     

Β) Δύο (2) Αφισών για την Πράξη: 
1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031894. 

Γ) Τριών (3) Αφισών για την Πράξη: 
1 «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ 5031898.  

2. Αναπαραγωγή  Αφισών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ανά Πράξη, 

3. Διανομή Αφισών, σύμφωνα με τα στοιχεία, που περιλαμβάνει ανά Πράξη ο Πίνακας του 

Παραρτήματος Β (Προβλεπόμενα σημεία διανομής και αριθμός των αντίστοιχων ανατυπώσεων αυτής), με 

σκοπό την προβολή και δημοσιότητα των εν λόγω Πράξεων 

4. Συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών ανά Πράξη και αποστολή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ  
 
1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031894. 
H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική 
αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την 
αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007). 
H αναβάθμιση της Αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο του 
προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης. Η Δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού 
των νηπιαγωγείων με δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της Δράσης απασχολούνται οι αναγκαίοι 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να στελεχωθούν τα τμήματα των νηπιαγωγείων για τη δίχρονη προσχολική 
εκπαίδευση. 
Τα αποτελέσματα της Δράσης αφορούν στη: 

 Στήριξη της προετοιμασίας των νηπίων για τη μετάβασή τους στη Δημοτική Εκπαίδευση. 

 Ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των νηπίων για την προσωπική ολοκλήρωση, ανάπτυξη και 
κοινωνική τους ένταξη. 

 Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων. 
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2.ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019, με κωδικό ΟΠΣ 5031898. 
Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση 
για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας και επιχειρείται, 
αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους 
δημοτικών σχολείων της χώρας, αφετέρου δε, με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών 
αντικειμένων. Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωράριο και με ζώνη 
ολοήμερου προγράμματος. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την ευκαιρία για την 
πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. 
 
Η Δράση προβλέπει την απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) 
προκειμένου το σύνολο των σχολικών μονάδων να λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά 
Σχολεία.  
 
 
3.«Ενισχυτική διδασκαλία στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ 5031889. 
Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες 
μαθητών Γυμνασίου που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) είναι η 
επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους, χωρίς επιπλέον 
δαπάνες σε συμπληρωματικά εξωσχολικά μαθήματα, με αποτέλεσμα τη μείωση της μαθητικής διαρροής καθώς 
και την ενίσχυση της πρόσβασης και της ομαλής συμμετοχής όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Πιο συγκεκριμένα σκοπός του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η ολοκλήρωση της 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και η δυνατότητα πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, με τη λειτουργία της ΕΔ, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα όπου παρατηρούνται 
υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας, δημιουργούνται συνθήκες πρόληψης και θεραπείας του κοινωνικού 
αποκλεισμού και αναβαθμίζεται η ποιότητα της Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της ΕΔ οι μαθητές/τριες δύνανται να 
παρακολουθήσουν μαθήματα όπως είναι η Γλωσσική Διδασκαλία (Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα Μαθηματικά, 
η Φυσική, η Χημεία, τα Αγγλικά. 
 
 4.«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031883. 
Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των 
Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η 
εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται 
σε κρίσιμους παράγοντες, που είναι προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και 
έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των 
Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ). 
Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία. 
5.«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031892. 
Η Πράξη αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής από 
εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον 
εκπαιδευτικό, την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό 
Προσωπικό και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό/σχολικοί 
νοσηλευτές για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.  
Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 
σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με 
αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  
Στο πλαίσιο αυτό απασχολούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης 
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(παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, 
απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).  
Η Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη των ΑμΕΑ είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική 
κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
 
6.«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018 - 2019» με 
κωδικό ΟΠΣ 5031893. 
Η πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και 
στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και 
επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα 
σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. 
Συνεπώς η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των 
προαναφερόμενων μαθητών/τριών. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή 
των προσφυγοπαίδων. 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών 
(οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, 
οι εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις 
Υποδοχής, Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα, τις ΔΥΕΠ και τις λοιπές δομές με κύριο αντικείμενο την 
εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, 
ώστε αφενός μεν να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των 
μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές 
ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων, μέσω της υποστήριξης της λειτουργίας των ΔΥΕΠ Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης. 
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (π.χ. ενέργειες ενημέρωσης, 
προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λπ.). 
 
7.«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2018-2019», με Κωδικό ΟΠΣ 5031890.  
Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών 
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική 
αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα 
Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (ΚΕΣΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο 
σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. 
Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές ΕΕΠ) για τη 
στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ των ΣΔΕΥ ώστε να αποτελέσουν μέλη των Επιτροπών Διαγνωστικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). 
Επίσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) στελεχώνονται με Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές ΕΕΠ) και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, και θα εξοπλιστούν με τον 
κατάλληλο εξοπλισμό. 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία των αφισών, τα σχετικά Παραδοτέα και το Χρονοδιάγραμμα, 
παρατίθενται παρακάτω: 
 
Τεχνικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό των αφισών 
 

Τα γραφικά των αφισών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 4 χρώματα PANTONE ή τα 4 χρώματα της 
τετραχρωμίας (CMYK). 

18PROC003928385 2018-10-31



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ            

 

Τα γραφικά των αφισών δεν πρέπει να είναι ή να περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, 
διακριτικά γνωρίσματα φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια 
χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και 
εκμετάλλευσης. 
Η σύνθεση των γραφικών πρέπει να είναι πρωτότυπη και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από 
οποιοδήποτε για οποιοδήποτε σκοπό. 
Οι αφίσες θα περιλαμβάνουν το σχετικό λογότυπο της συγχρηματοδότησης (το λογότυπο στο 
υποσέλιδο του παρόντος εγγράφου), προκειμένου να είναι σαφής η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
καθώς και τη διατύπωση στην  οποία αναφέρεται ότι «το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους».  Το σχετικό 
λογότυπο θα παρασχεθεί στον Ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή, μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 
Λεκτικό για την παραγωγή του δημιουργικού των αφισών δύναται να δοθεί στον Ανάδοχο από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Η κάθε αφίσα θα πρέπει να είναι σε διάσταση 70×50 cm 
Η ανάλυση της εκτύπωσης των αφισών πρέπει να είναι 300 dpi (dots per inch).   
Τα ηλεκτρονικά δείγματα των αφισών, που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή θα είναι σε μορφή 
pdf & jpg. 
Σελίδες: 1 όψη 
Τύπος Χαρτιού: illustration 150 gr. 
Τα δείγματα των αφισών (ηλεκτρονική και έντυπη μορφή), οι αφίσες (ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) 
δε θα πρέπει να περιέχουν κανένα εμπορικό σήμα ή λογότυπο εκτός όσων αναφέρονται στο σημείο 4 
του παρόντος. 

 
4. Παραδοτέα Αναδόχου 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου συνίσταται στην ολοκλήρωση των παρακάτω παραδοτέων 
ανά Πράξη ως εξής: 
Α. Παραδοτέο 1 (Π.1): Δημιουργικά, Δείγματα Αφισών και Ηλεκτρονικά Αρχεία σε μορφή pdf  και jpg (σε 3 CD ή 
1 USB stick) 
Αντικείμενο του Π.1 είναι η παραγωγή, για καθεμία από τις ανωτέρω Πράξεις, δημιουργικού από τον Ανάδοχο 
σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο θα παραδοθεί σε μορφή pdf και jpg (σε τρία αντίτυπα CD ή 1 
USB stick) στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 4 (τεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
Το Παραδοτέο Π1 θα περιλαμβάνει:  
Τα δείγματα των αφισών (ένα (1) δείγμα ανά Πράξη, για τις Πράξεις 3 έως και 7, δύο (2) δείγματα για την Πράξη 
1, τρία (3) δείγματα για την Πράξη 2 ) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf & jpg μορφή). Συνεπώς, για τις 7 Πράξεις του 
θέματος, απαιτούνται 10*2 ηλεκτρονικά αρχεία (pdf & jpg) = 20 αρχεία συνολικά 
Τα δείγματα των αφισών (όπως αναφέρονται παραπάνω)  σε έντυπη μορφή 
Όλα τα ανωτέρω παραγόμενα προϊόντα μετά την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή θα αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ο Ανάδοχος δε θα διατηρεί κανενός είδους δικαίωμα σε αυτά. 
Ο Ανάδοχος για τις ανάγκες του έργου θα ετοιμάσει το δείγμα της εκάστοτε αφίσας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω ενότητα 4.1 της παρούσας πρόσκλησης και θα το 
υποβάλει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα από την 
Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παραλαβής.  
Σε περίπτωση παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει εκ νέου το δείγμα προβαίνοντας σε διορθώσεις εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης 
της Αναθέτουσας Αρχής.  
Για την παραλαβή του Παραδοτέου 1 (Π.1) εκδίδεται πρακτικό παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, το οποίο 
εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.   
 
Β. Παραδοτέο 2 (Π.2): Αναπαραγωγή και διανομή των αφισών στο σύνολο των σημείων διανομής και 
παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή των σχετικών παραστατικών (Πρωτότυπα συμπληρωμένα έντυπα  
Πρωτοκόλλου Παραλαβής και πρωτότυπα Δελτία Αποστολής) 
Μετά την οριστική παραλαβή του Π.1 και τη σχετική ενημέρωση του αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
ανάδοχος θα προβεί στην αναπαραγωγή των αφισών στις απαιτούμενες ποσότητες και στη διανομή αυτών στα 
σημεία αποστολής, όπως αναφέρεται στο σχετικό Παράρτημα Β της παρούσας.  
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Η κατανομή των αφισών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενδέχεται να τροποποιηθεί και 
να επικαιροποιηθεί με την υπογραφή της Σύμβασης. 
Σε κάθε σημείο διανομής θα έχει συσταθεί, με ευθύνη του Διευθυντή ΠΕ ή του Διευθυντή ΔΕ ή του 
Περιφερειακού Διευθυντή, τριμελής επιτροπή Παραλαβής του ως άνω υλικού. Δύναται, με ευθύνη των 
ανωτέρω, η εν λόγω Επιτροπή να συσταθεί για την παραλαβή των Παραδοτέων και των επτά (7) σχετικών 
Πράξεων.  
Στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας, επισυνάπτεται πρότυπο έντυπο του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής, το οποίο θα φέρει τα ονοματεπώνυμα και τις πρωτότυπες υπογραφές των μελών της Επιτροπής 
Παραλαβής καθώς και τη σφραγίδα της Διεύθυνσης. Επίσης, θα φέρει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή 
του εκπροσώπου του Αναδόχου (το ονοματεπώνυμό του ολογράφως), καθώς και τη σφραγίδα της Αναδόχου 
εταιρείας. Επισημαίνεται ότι πρέπει τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής να είναι 
διακριτά για κάθε Πράξη. 
Τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής του Αναδόχου (διακριτά για κάθε Πράξη) θα φέρουν απαραιτήτως την 
υπογραφή ενός μέλους της τριμελούς επιτροπής παραλαβής, καθώς και τη σφραγίδα της Διεύθυνσης ΠΕ/ΔΕ ή 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης.  
Τα συμπληρωμένα (πρωτότυπα) έντυπα του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής, 
θα συλλεχθούν και θα αποσταλούν στο σύνολό τους, με ευθύνη του Αναδόχου, στην Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα (βλ. παραγραφο 5. Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ 
Εργασιών του Αναδόχου του παρόντος παραρτήματος). 
Σε περίπτωση ζημιών, φθοράς, ελλείψεων κλπ του σχετικού υλικού κατά την παραλαβή του από την αρμόδια 
τριμελή επιτροπή στην εκάστοτε ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή ΠΔΕ, ενημερώνεται άμεσα ο Ανάδοχος από την αρμόδια 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Περιφερειακή Διεύθυνση και ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία επιστροφής του 
προβληματικού υλικού και αντικατάστασής του με νέο, χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή και με ευθύνη 
του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται νέο Πρωτόκολλο παραλαβής και αποστέλλεται μαζί με 
όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αναφέρεται παραπάνω, στην Αναθέτουσα Αρχή.  
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξει κάποια από τις ταχυδρομικές διευθύνσεις του πίνακα αποδεκτών 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Β, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σε εύλογο χρονικό διάστημα να 
αποστείλει στον Ανάδοχο τη νέα ταχυδρομική διεύθυνση. 
Τα πρωτότυπα πρωτόκολλα παραλαβής και τα δελτία αποστολής ελέγχονται ποσοτικά και ποιοτικά και 
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της ΕΔ ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ, η οποία συντάσσει 
πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή 
Παραλαβής εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας και της υπογραφείσας σύμβασης. 
 

5. Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ Εργασιών του Αναδόχου 
 

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ Εργασιών του Αναδόχου 

Παραδοτέα/ Εργασία Χρόνος Υλοποίησης/ Παράδοσης 

Παραδοτέο 1 (Π.1):  
Δημιουργικά, Δείγματα Αφισών και 
Ηλεκτρονικά Αρχεία σε μορφή pdf  και 
jpg  (σε 3 CD ή 1 USB stick) 

έως 4 (τέσσερις) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης 

Παραδοτέο 2 (Π.2):  
Αναπαραγωγή και διανομή των αφισών 
στο σύνολο των σημείων διανομής στους 
Αποδέκτες του Παραρτήματος Β  

Π2.1. Η αναπαραγωγή και η διανομή των αφισών να 
πραγματοποιηθεί εντός 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων 
ημερών από την έγκριση του Π.1. 
Π2.2. Η παράδοση του συνόλου των παραστατικών 
διανομής (Πρωτότυπα Πρωτόκολλα Παραλαβής και 
πρωτότυπα Δελτία Αποστολής) από τον Ανάδοχο στην ΕΔ 
ΕΣΠΑ να πραγματοποιηθεί εντός 30  (τριάντα) 
ημερολογιακών ημερών από την τελευταία αποστολή. 

 
Επισημαίνεται ότι τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Δελτία Αποστολής, θα 
πρέπει να είναι διακριτά για κάθε Πράξη. 
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Στοιχεία ανά Πράξη 

Τίτλος Πράξης 

«ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ 2018-2019» στους 
Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-
2020). 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης  5031894 

Υποέργο που υλοποιείται το 
έργο 

Υποέργο 6 «Συμπληρωματικές Δράσεις 2018-2019» 

Αριθμός αφισών 17.176 τεμάχια 

Προϋπολογισμός έργου 
17.176 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 13.851,61 € χωρίς 
ΦΠΑ 24% 

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

2018ΣΕ34510287 

 

Τίτλος Πράξης 

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-
2019» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5031898 

Υποέργο που υλοποιείται το 
έργο 

Υποέργο 6 «Συμπληρωματικές Δράσεις 2018-2019» 

Αριθμός αφισών 9.500 τεμάχια 

Προϋπολογισμός έργου 
9.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 7.661,29 € χωρίς ΦΠΑ 
24% 

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

2018ΣΕ34510288 

 

 

 

Τίτλος Πράξης 

«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5031889 

Υποέργο που υλοποιείται το 
έργο 

Υποέργο 6 «Συμπληρωματικές Δράσεις 2018-2019» 
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Αριθμός αφισών 1.000 τεμάχια 

Προϋπολογισμός έργου 
1.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 806,45 € χωρίς ΦΠΑ 
24% 

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

2018ΣΕ34510283 

 

Τίτλος Πράξης 

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών 
με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό 
έτος 2018-2019» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5031883 

Υποέργο που υλοποιείται το 
έργο 

Υποέργο 6 «Συμπληρωματικές δράσεις 2018-2019» 

Αριθμός αφισών 7.228 τεμάχια 

Προϋπολογισμός έργου 
6.085,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 4.907,26 € χωρίς 
ΦΠΑ 24% 

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

2018ΣΕ34510285 

 

 

Τίτλος Πράξης 

 
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» στους Άξονες 
Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5031892 

Υποέργο που υλοποιείται το 
έργο 

Υποέργο 6 «Συμπληρωματικές δράσεις 2018-2019» 

Αριθμός αφισών 4.166 τεμάχια 

Προϋπολογισμός έργου 
3.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 2.693.55 € χωρίς 
ΦΠΑ 24% 
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Κωδικός Συλλογικής 
Απόφασης  Ένταξης – Σ.Α.Ε. 
Χρηματοδότησης της Πράξης 

2018ΣΕ34510286 

 

 

Τίτλος Πράξης 

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-
Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» στους Άξονες 
Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5031893 

Υποέργο που υλοποιείται το 
έργο 

Υποέργο 6 «Συμπληρωματικές δράσεις 2018-2019» 

Αριθμός αφισών 1703 τεμάχια 

Προϋπολογισμός έργου 
1538 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  
ήτοι 1240,32 € χωρίς ΦΠΑ 24% 

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

2018ΣΕ34510289 

 

Τίτλος Πράξης 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2018-
2019» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5031890 

Υποέργο που υλοποιείται το 
έργο 

Υποέργο 6 «Συμπληρωματικές δράσεις 2018-2019» 

Αριθμός αφισών 875 τεμάχια 

Προϋπολογισμός έργου 
700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 564.52 € χωρίς ΦΠΑ 
24% 

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

2018ΣΕ34510284 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   Σημεία διανομής αφισών – Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

ΠΔΕ Όνομα Διεύθυνση ΤΚ Δήμος Νομός Τηλ 

Πράξη 1 
ΑΦΙΣΑ 1 -  
2χρονη 
προσχολικη 
(πρωϊνο) 

Πράξη 1 
ΑΦΙΣΑ 2 -  
Ολοήμερο 
Πρόγραμμα 

Πράξη 2 
ΑΦΙΣΑ 1-
ΟΛΟΗΜΕΡΑ 
(ΟΠΣ : 
5031898) 

Πράξη 2 
ΑΦΙΣΑ 2-
ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ 
(ΟΠΣ : 
5031898) 

Πράξη 2 
ΑΦΙΣΑ 3 
ΣΧ. 
ΒΙΒΛ/ΚΕΣ 
(ΟΠΣ : 
5031898) 

Πράξη 3 Πράξη 4 Πράξη 5 Πράξη 6 Πράξη 7 

ΣΥΝΟΛΟ 

              
(ΟΠΣ: 
5031894) 

(ΟΠΣ: 
5031894) 

(ΟΠΣ: (ΟΠΣ: 
5031883) 

(ΟΠΣ: 
5031892) 

(ΟΠΣ: 
5031893) 

(ΟΠΣ: 
5031890) 

5031889) 

Α
Ν

Α
ΤΟ

Λ
ΙΚ

Η
 Μ

Α
Κ

ΕΔ
Ο

Ν
ΙΑ

 Θ
Ρ

Α
Κ

Η
Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 66100 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2521351424 108 58 78 10 17 - 57 9 30 - 367 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 2551355368 140 98 88 14 16 - 57 45 40 - 498 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 

65110 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
2510291541 
2513503541 

170 126 120 12 15 - 99 44 25 - 611 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-5ος 
ΟΡΟΦΟΣ 

67100 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2541350387 120 42 58 12 5 - 84 24 40 - 385 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 91 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2531081078 84 36 42 8 7 - 43 27 16 - 263 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
ΔΡΑΜΑΣ 

66133 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2531081078 - - - - - 13 26 5 4 - 48 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 2551088292 - - - - - 14 43 11 4 - 72 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 

65110 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510291529 - - - - - 16 43 16 4 - 79 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30 67100 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2541020559 - - - - - 13 31 10 4 - 58 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 91 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2531084198 - - - - - 17 26 10 4 - 57 

Θ
ΕΣ

ΣΑ
Λ

ΙΑ
Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 56 43132 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2441040178 146 54 82 36 10 - 56 29 8 - 421 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ & Δ. 
ΤΣΑΤΣΟΥ 2 

41335 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410258332 274 126 186 30 11 - 73 60 20 - 780 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 164 38221 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2421039076 238 164 160 42 25 - 71 57 14 - 771 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2 

42132 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2431046486 178 82 114 46 19 - 43 17 5 - 504 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΙΑΚΟΥ 15 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2441080303 - - - - - 14 63 6 4 - 87 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11 41222 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410254585 - - - - - 59 38 20 4 - 121 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΧΕΙΡΩΝΟΣ & 
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 

38221 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2421047386 - - - - - 36 64 16 4 - 120 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2 

42132 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2431046455 - - - - - 11 49 11 4 - 75 

Η
Π

ΕΙ
Ρ

Ο
Υ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΔΟΣ 

47131 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 2681027550 86 46 48 62 7 - 30 18 14 - 311 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 60 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2665024895 70 26 42 10 5 - 31 25 4 - 213 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ & 
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

15Α 
45444 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2651024947 156 86 92 56 19 - 32 45 22 - 508 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 1 48100 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682362150 84 58 52 12 9 - 50 24 6 - 295 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΡΤΑΣ 

ΚΑΡΑΟΛΗ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 1 
47100 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 2681028566 - - - - - 9 36 2 4 - 51 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΕΥΡΟΙΑΣ 1 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
2665028847 
2665028846 
2665360284 

- - - - - 7 26 6 4 - 43 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ανεξαρτησίας 146Α 
& Φιλικής Εταιρείας 

45444 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2651054410 - - - - - 23 43 18 6 - 90 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ-
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
48100 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682027861 - - - - - 5 30 5 4 - 44 
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Η
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 78 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
2695045091, 
42646 (εσωτ. 

32 ) 
68 36 38 8 4 - 25 14 4 - 197 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

2ο χλμ Εθνικής 
Πέλεκα-Αλεπού 

49100 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2661040019 122 106 102 2 6 - 36 34 14 - 422 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΜΠΑΜΠΗ ΆΝΝΙΝΟΥ 
1 

28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
2671022212  
( εσωτ. 25 ) 

50 38 40 6 8 - 42 29 6 - 219 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΚΑΡΑΒΕΛΑ 11 31100 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
2645021724 

(Εσωτ. 5 ) 
46 18 18 8 3 - 43 11 4 - 151 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΦΙΛΙΚΩΝ 1 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2695022272 - - - - - 7 21 10 4 - 42 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΑΜΑΛΟΙ ΑΛΕΠΟΥ 
3 

49100 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2661032987 - - - - - 21 45 10 4 - 80 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΜΑΖΑΡΑΚΗ 2 28100 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2671024412 - - - - - 11 30 2 4 - 47 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΚΑΡΑΒΕΛΑ 11 31100 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2645021729 - - - - - 5 26 6 4 - 41 

Δ
. 

ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ 
ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ 2 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ
ΑΝΙΑΣ 

2631050277 268 106 180 90 15 - 141 64 30 - 894 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΧΑΪΑΣ 

                   ΕΡΜΟΥ 70 26221 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 2610229247 314 198 234 58 24 - 122 39 25 - 1014 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΗΛΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 21 

27100 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2621040256 188 60 112 72 8 - 70 38 30 - 578 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 20 30200 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ

ΑΝΙΑΣ 
2631050042 - - - - - 24 71 10 4 - 109 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΕΡΜΟΥ 70 26221 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 2610243100 - - - - - 27 57 16 4 - 104 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΗΛΕΙΑΣ 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 
31 (Διοικητήριο) 

27100 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2621360560 - - - - - 11 50 16 4 - 81 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΑΜΥΜΩΝΗΣ 7Β 21100 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2752024478 122 54 74 24 7 - 36 24 8 - 349 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΠΛ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 22100 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2710222596 88 44 58 24 6 - 57 23 20 - 320 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 44 20131 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2741363406 158 98 112 14 5 - 71 30 16 - 504 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 2ο ΧΛΜ ΕΟ 
ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 

23100 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2731363419 120 118 70 14 6 - 70 36 8 - 442 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΨΑΡΩΝ 15, 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 6

ος
 

ΟΡΟΦΟΣ  
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2721361550 148 122 120 20 18 - 70 32 34 - 564 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΑΜΥΜΩΝΗΣ 7 21100 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2752027294 - - - - - 7 31 2 4 - 44 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 

22100 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2710231583 - - - - - 17 32 6 4 - 59 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΝΟΤΑΡΑ 123 20100 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2741077000 - - - - - 18 57 7 4 - 86 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

2ο ΧΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-

ΓΥΘΕΙΟΥ 
23100 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2731089490 - - - - - 7 42 11 4 - 64 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΨΑΡΩΝ 15 24131 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2721095815 - - - - - 18 30 9 4 - 61 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ 17 81100 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2251037387 160 144 114 30 8 - 94 39 30 - 619 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΣΑΜΟΥ 

 ΚΑΝΑΡΗ (ΚΤΙΡΙΟ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 

) 
83100 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2273021335 62 46 40 32 3 - 70 13 8 - 274 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΧΙΟΥ 

ΟΙΝΟΠΙΩΝΟΣ 1 82100 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2271044234 74 64 46 20 10 - 64 22 18 - 318 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 
ΛΕΣΒΟΥ 

Γ. ΜΟΥΡΑ 10 81100 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2251048240 - - - - - 27 85 9 4 - 125 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΣΑΜΟΥ 

ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΙ ΝΤΑΕΛ 83100 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2273021349 - - - - - 9 43 7 4 - 63 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΧΙΟΥ 

ΚΑΛΟΥΤΑ 2 82131 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2271044816 - - - - - 9 43 9 4 - 65 

Κ
Ρ

Η
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Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  15 71304 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810529302 370 298 246 52 34 - 213 145 38 - 1396 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  72100 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2841340416 88 76 66 16 8 - 77 30 10 - 371 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 23 74100 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2831057383 122 104 78 32 18 - 36 72 10 - 472 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΙΩΣΗΦ ΓΚΕΡΟΛΑ 48Β 73132 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2821047300 236 206 124 24 10 - 112 65 24 - 801 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ 8 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810333720 - - - - - 23 73 43 4 - 143 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 72100 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2841340470 - - - - - 7 30 9 4 - 50 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΠΑΡΕΝ 
& ΣΙΓΑΝΟΥ 4 

74100 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2831029397 - - - - - 11 56 28 4 - 99 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΚΕΡΟΛΑ 48 Β 73134 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2821047130 - - - - - 22 57 36 4 - 119 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ 

ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ-ΜΗΛΟΥ 
33 

54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310954100 320 286 262 2 41 - 113 137 18 - 1179 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310643041 502 348 326 14 39 - 211 157 134 - 1731 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 59100 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2331350163 172 102 144 4 7 - 85 64 44 - 622 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 61100 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 
2341025510 

(εσωτ. 7 ) 
98 60 64 20 9 - 63 14 16 - 344 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΠΕΛΛΑΣ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91 58200 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2381023261 246 154 144 78 34 - 84 43 12 - 795 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2351046954 152 118 104 30 10 - 43 25 12 - 494 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2 62100 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2321047512 202 124 146 10 15 - 50 38 12 - 597 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

22ας  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2371023278 164 102 110 18 19 - 85 33 30 - 561 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΑΠΦΟΥΣ 44 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310503901 - - - - - 33 85 49 4 - 171 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 56430 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310605703 - - - - - 42 84 49 4 - 179 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ 
1 

59100 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2331078900 - - - - - 13 56 21 4 - 94 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΝΔΡΕΑ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 

61100 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 
2341353323 
2341353364 
2341353372 

- - - - - 16 28 6 4 - 54 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΠΕΛΛΑΣ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91 58200 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2381022965 - - - - - 9 85 16 4 - 114 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΚΩΝ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 2 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2351049900 - - - - - 13 31 16 4 - 64 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2 62110 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2321047530 - - - - - 14 36 11 4 - 65 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΓΑΛΗΝΟΥ 23 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2371022134 - - - - - 18 71 17 4 - 110 

Δ
. 

Μ
Α

Κ
ΕΔ

Ο
Ν

ΙΑ
Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΤΕΡΜΑ Κ. 
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

51100 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2462353131 28 22 24 10 4 - 25 16 4 - 133 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΡΑΟΛΗ 10 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2467055258 70 40 52 10 13 - 56 24 8 - 273 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

50131 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
2461351233

3 
2461351371 

190 90 146 8 20 - 171 60 20 - 705 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2385054589 82 60 56 18 4 - 31 28 4 - 283 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΤΕΡΜΑ Κ. 
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

51100 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2462353146 - - - - - 5 26 5 4 - 40 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΡΑΟΛΗ 10 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2467055216 - - - - - 7 25 7 4 - 43 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 21 50100 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2461351316 - - - - - 17 64 28 4 - 113 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2385054574 - - - - - 9 26 11 4 - 50 

Α
ΤΤ

ΙΚ
Η

Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΘΗΝΑΣ Α΄ 

ΔΩΡΟΥ 9 10432 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

2105234386 486 404 396 2 40 - 132 201 180 - 1841 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΘΗΝΑΣ Β΄ 

ΑΝΑΦΗΣ &ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
2106005253 278 270 234 2 30 - 88 153 16 - 1071 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ 

ΜΑΚΡΗΣ  3 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
2105452427 352 284 254 2 33 - 57 182 16 - 1180 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 
165 

17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
2131617416 242 216 216 2 21 - 60 124 24 - 905 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 150 & 
ΑΝΔΡΙΚΟΥ 4 

15354        ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
2106658231 348 316 286 8 25 - 224 124 30 - 1361 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 

19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2131600838 120 62 116 2 12 - 77 36 30 - 455 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΡΑΟΛΗ - 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 

18532 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2104117826 346 340 280 16 42 - 112 114 28 - 1278 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΘΗΝΑΣ Α΄ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16 11526 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

2105236837 - - - - - 13 32 67 6 - 118 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΘΗΝΑΣ Β΄ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 324 15341 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

2106001014 
2106396747 

- - - - - 16 31 80 6 - 133 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ 

ΘΗΒΩΝ 401 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
2105985490 - - - - - 30 57 34 6 - 127 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ 

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 165 17121 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
2109318260 - - - - - 18 77 41 4 - 140 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 

15344 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
2103576001 - - - - - 46 30 55 6 - 137 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 70 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2105549321 - - - - - 12 30 7 4 - 53 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35 18532 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2104173940 - - - - - 36 56 34 6 - 132 

ΣΤ
. 

ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2261350388 132 94 106 26 15 - 84 40 25 - 522 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8 34100 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2221089198 252 158 178 70 35 - 84 56 25 - 858 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΟΑΕΔ, 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΡΟΦΗΤΗ 

ΗΛΙΑ 
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2237080241 28 10 10 26 5 - 35 14 4 - 132 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 60 & 
ΚΥΠΡΟΥ 

35133 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2231352726 146 78 112 22 14 - 71 58 24 - 525 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 

33100 ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 2265029966 38 28 32 12 4 - 35 13 8 - 170 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39, 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

32100 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2261350362 - - - - - 16 25 17 4 - 62 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΚΡΙΕΖΗ 16 34100 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2221082668 - - - - - 26 56 11 4 - 97 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΑ ΟΑΕΔ, 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2237080245 - - - - - 3 20 5 4 - 32 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 85 35100 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2231046101 - - - - - 21 21 10 4 - 56 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

Ι. ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 33100 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 2265028524 - - - - - 7 20 5 4 - 36 

Ν
. 

Α
ΙΓ

Α
ΙΟ

Υ
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Ι. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ-
ΡΑΛΛΗ 6 

84100 
ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΥΡΟΥ 2281079356 204 138 116 52 11 - 113 37 30 - 701 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Γ. ΜΑΥΡΟΥ 2 
ΖΕΦΥΡΟΣ 

85100 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 2241364804 222 144 156 40 19 - 168 61 24 - 834 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ 84100 
ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΥΡΟΥ 2281088019 - - - - - 13 64 17 4 - 98 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2 85132 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 2241055826 - - - - - 14 63 29 4 - 110 
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ΣΥΝΟ
ΛΟ 

            10.078 6.986 7.104 1.400 887 985 7.128 4.066 1.603 0 
40.23

7 

       
                      

α/α Όνομα Διεύθυνση ΤΚ Δήμος Νομός Τηλέφωνο 

Πράξη 1 
ΑΦΙΣΑ 1 - 

2χρονη 
προσχολικη 

(πρωϊνο)  
(ΟΠΣ : 

5031894) 

Πράξη 1 
ΑΦΙΣΑ 2- 

Ολοήμερο 
Πρόγραμμα 

(ΟΠΣ : 
5031894) 

Πράξη 2 
ΑΦΙΣΑ 1-

ΟΛΟΗΜΕΡΑ 
(ΟΠΣ : 

5031898) 

Πράξη 2 
ΑΦΙΣΑ 2-

ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ 
(ΟΠΣ : 

5031898) 

Πράξη 2 
ΑΦΙΣΑ 3 

ΣΧ. 
ΒΙΒΛ/ΚΕΣ 

(ΟΠΣ : 
5031898) 

Πράξη 3 Πράξη 4 Πράξη 5 Πράξη 6 Πράξη 7 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

              

(ΟΠΣ: (ΟΠΣ: 
503188

3) 

(ΟΠΣ: 
503189

2) 

(ΟΠΣ: 
503189

3) 

(ΟΠΣ: 
503189

0) 

503188
9) 

1 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΔΡΕΑ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 

15180 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2103443362 

30 30 19 19 19 15 100 100 100 20 452 

  2103442960 

       
                      

α/α Περιφερειακές 
Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Διεύθυνση ΤΚ Δήμος Νομός Τηλ 

Πράξη 1 
 

ΑΦΙΣΑ 1 
2χρονη 

προσχολικη 
(πρωϊνο) 

Πράξη 1 
 

ΑΦΙΣΑ 2 
Ολοήμερο 

Πρόγραμμα 

Πράξη 2 
 

ΑΦΙΣΑ 1 
ΟΛΟΗΜΕΡΑ 

Πράξη 2 
 

ΑΦΙΣΑ 2 
ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ 

Πράξη 2 
 

ΑΦΙΣΑ 3 
ΣΧ. 

ΒΙΒΛ/ΚΕΣ 

Πράξη 3 Πράξη 4 Πράξη 5 Πράξη 6 Πράξη 7 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

  
(ΟΠΣ: 

5031894) 
(ΟΠΣ: 

5031894) 
(ΟΠΣ: 

5031898) 
(ΟΠΣ: 

5031898) 
(ΟΠΣ: 

5031898) 

(ΟΠΣ: (ΟΠΣ: 
503188

3) 

(ΟΠΣ: 
503189

2) 

(ΟΠΣ: 
503189

3) 

(ΟΠΣ: 
503189

0) 
503188

9) 

1 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 
Τέρμα Σισμάνογλου  69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 25310-83510 2 2 2 2 - - - - - 82 82 

2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μανδηλαρά 23 41222 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
241-0-
539210 

2 2 2 2 - - - - - 72 72 

3 ΗΠΕΙΡΟΥ Ανεξαρτησίας 146 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26510-8391 2 2 2 2 - - - - - 40 40 

4 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού  49100 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26610-82194 2 2 2 2 - - - - - 34 34 

5 Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Ακτή Δυμαίων 25Α 26222 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 
2610-

362401-3 
2 2 2 2 - - - - - 54 54 
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6 ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Τ. Σεχιώτη 38-40 22100 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2710-230114 2 2 2 2 - - - - - 90 90 

7 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 26 81100 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 22510-48165 2 2 2 2 - - - - - 40 40 

8 ΚΡΗΤΗΣ Λ. Κνωσσού 6 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810-302440 2 2 2 2 - - - - - 64 64 

9 Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Λεωφόρος 

Γεωργικής Σχολής 6 
57001 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 2310-
474815-16 

2 2 2 2 - - - - - 120 120 

10 Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μακρυγιάννη 22 50100 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
24610-

49963-5 
2 2 2 2 - - - - - 40 40 

11 ΑΤΤΙΚΗΣ Τσόχα 15-17 11521 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

210-6450314 2 2 2 2 - - - - - 118 120 

12 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αρκαδίου 8 35100 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
22310-

66151-3 
2 2 2 2 - - - - - 60 60 

13 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ομήρου 15 και 

Εστίας 2 
84100 

ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΥΡΟΥ 22810-79614 2 2 2 2 - - - - - 41 41 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

            26 26 26 26 0 0 0 0 0 855 857 

            
 

    
 

            
 

   

  
 

            
 

     

ΓΕΝΙΚ
Ο 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

            10.134 7.042 7.149 1.445 906 1.000 7.228 4.166 1.703 875 
41.64

8 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:Σχέδιο Σύμβασης 
 ΣΥΜΒΑΣΗ 

                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Μαρούσι, __________ 
                       Αρ.  _________ 
                 

 

Τίτλος : Παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων:  

1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031894. 

2. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ 

5031898.  

3. «Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» με 
κωδικό ΟΠΣ 5031889. 

4.  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 

5. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 

5031892.  

6. «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 

2018 – 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893. 

7. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με Κωδικό ΟΠΣ 

5031890. 

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 (CPV: 39294100-0: Προϊόντα πληροφόρησης & προβολής) 
 

Στο Μαρούσι σήμερα ____________, ημέρα __________, μεταξύ: 

 Aφενός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Επιτελικής  Δομής ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 
(εφεξής η Αναθέτουσα Αρχή), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 
80, εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα κ. __________________________________,  

 αφετέρου της εταιρείας «___________» (εφεξής ο Ανάδοχος), που εδρεύει στην ________, οδός 
________________, ΤΚ: __________, με ΑΦΜ: ____________ (∆ΟΥ:____________) και εκπροσωπείται 
νόµιµα από _____________________ του _________________, με ΑΔΤ: __________________,  σύμφωνα 
με το νομικό πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. _____________ (ΑΔΑ: ________________) Απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί της Έγκρισης Διενέργειας 
με την οποία προκηρύσσεται ο παρών διαγωνισμός και εγκρίνεται το τεύχος διακήρυξης καθώς και την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. _______________________________(ΑΔΑ: __________________________) Απόφαση 
Κατακύρωσης  

 
συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην Παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών  για την 
προβολή και δημοσιότητα του υποέργου 6 των Πράξεων: 

18PROC003928385 2018-10-31



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

    

 

1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031894. 

2. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ 5031898.  

3. «Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» με κωδικό ΟΠΣ 
5031889. 

4.  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 

5. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031892.  

6. «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018 – 

2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893. 

7. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με Κωδικό ΟΠΣ 5031890. 

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Αναλυτικότερα: 
 1. Παραγωγή δημιουργικού:  

Α) Μίας (1) Αφίσας, ανά Πράξη, για τις Πράξεις : 
6  «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» με κωδικό 

ΟΠΣ 5031889. 

7  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883. 

8 «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 

5031892.  

9 «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 

2018 – 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893. 

10 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με Κωδικό ΟΠΣ 5031890.     

Β) Δύο (2) Αφισών για την Πράξη: 
2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031894. 

Γ) Τριών (3) Αφισών για την Πράξη: 
2 «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ 5031898.  

5. Αναπαραγωγή  Αφισών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ανά Πράξη, 

6. Διανομή Αφισών, σύμφωνα με τα στοιχεία, που περιλαμβάνει ανά Πράξη ο Πίνακας του 

Παραρτήματος Δ (Προβλεπόμενα σημεία διανομής και αριθμός των αντίστοιχων ανατυπώσεων αυτής), με 

σκοπό την προβολή και δημοσιότητα των εν λόγω Πράξεων 

7. Συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών ανά Πράξη και αποστολή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Το προς υλοποίηση έργο θα πληροί τις Προδιαγραφές και τους όρους της Απόφασης Διενέργειας με την 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας 
εταιρίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
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Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων 
ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη 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 & Θρησκευμάτων/ 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 

ΑΦΜ: 090051291 

Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ. 151 80 Μαρούσι, Αττικής 

Τηλ. 2103442132  fax 2103442153 

Για τον Ανάδοχο:  

Επωνυμία:  

ΑΦΜ: 

Ταχ.Δ/νση:  

Τηλ.  

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 

1. Το τίμημα για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των _______________________________________ ( 
__________€) προ Φ.Π.Α, ήτοι ______________________________________________ 
(_____________________€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2. Το 100% του συμβατικού τμήματος θα εξοφληθεί εφάπαξ μετά την Οριστική Παραλαβή των Παραδοτέων 

της Σύμβασης από την αρμόδια  Επιτροπή Παραλαβής Έργου, η οποία θα συσταθεί από την ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα 
Παιδείας. 

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι : 

• Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο 

συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. 

• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου. 

• Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

• Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

3. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και  

Θρησκευμάτων:  

  

Ειδικός Λογαριασμός /Υπ.  Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων Δημόσιο Α. Παπανδρέου 37 - ΤΚ 151 80 - 
Μαρούσι ΑΦΜ : 090051291  ΔΟΥ: Αμαρουσίου 

 

4. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την 
εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, 

18PROC003928385 2018-10-31



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

    

 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 
επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και του κόστους συσκευασίας, φόρτωσης, 
μεταφοράς, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρμολόγησης, εγκατάστασης ή/και της 
θέσης σε λειτουργία των αγαθών, προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών κλπ.  

5. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

6. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος, ο 
οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή 
θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

7. Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται 
από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
2. 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 
τεσσάρων (4) μηνών. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
3. Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. 

ΑΡΘΡΟ 6. Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα - Εκτέλεση – Παρακολούθηση – Παραλαβή 

 

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ Εργασιών του Αναδόχου 

Παραδοτέα/ Εργασία Χρόνος Υλοποίησης/ Παράδοσης 

Παραδοτέο 1 (Π.1):  
Δημιουργικά, Δείγματα Αφισών και 
Ηλεκτρονικά Αρχεία σε μορφή pdf  και 
jpg  (σε 3 CD ή 1 USB stick) 

έως 4 (τέσσερις) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης 

Παραδοτέο 2 (Π.2):  
Αναπαραγωγή και διανομή των αφισών 
στο σύνολο των σημείων διανομής στους 
Αποδέκτες του Παραρτήματος Β  

Π2.1. Η αναπαραγωγή και η διανομή των αφισών να 
πραγματοποιηθεί εντός 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων 
ημερών από την έγκριση του Π.1. 
Π2.2. Η παράδοση του συνόλου των παραστατικών 
διανομής (Πρωτότυπα Πρωτόκολλα Παραλαβής και 
πρωτότυπα Δελτία Αποστολής) από τον Ανάδοχο στην ΕΔ 
ΕΣΠΑ να πραγματοποιηθεί εντός 30  (τριάντα) 
ημερολογιακών ημερών από την τελευταία αποστολή. 

 
Τα παραδοτέα ανά πράξη είναι:  
 
Α. Παραδοτέο 1 (Π.1): Δημιουργικά, Δείγματα Αφισών και Ηλεκτρονικά Αρχεία σε μορφή pdf  και jpg (σε 3 CD 
ή 1 USB stick) 
Αντικείμενο του Π.1 είναι η παραγωγή, για καθεμία από τις ανωτέρω Πράξεις, δημιουργικού από τον Ανάδοχο 
σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο θα παραδοθεί σε μορφή pdf και jpg (σε τρία αντίτυπα CD ή 
1 USB stick) στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 4 (τεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 
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Το Παραδοτέο Π1 θα περιλαμβάνει:  
Τα δείγματα των αφισών (ένα (1) δείγμα ανά Πράξη, για τις Πράξεις 3 έως και 7, δύο (2) δείγματα για την 
Πράξη 1, τρία (3) δείγματα για την Πράξη 2 ) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf & jpg μορφή). Συνεπώς, για τις 7 
Πράξεις του θέματος, απαιτούνται 10*2 ηλεκτρονικά αρχεία (pdf & jpg) = 20 αρχεία συνολικά 
Τα δείγματα των αφισών (όπως αναφέρονται παραπάνω)  σε έντυπη μορφή 
Όλα τα ανωτέρω παραγόμενα προϊόντα μετά την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή θα αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ο Ανάδοχος δε θα διατηρεί κανενός είδους δικαίωμα σε αυτά. 
Ο Ανάδοχος για τις ανάγκες του έργου θα ετοιμάσει το δείγμα της εκάστοτε αφίσας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω ενότητα 4.1 της παρούσας πρόσκλησης και θα το 
υποβάλει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα από την 
Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παραλαβής.  
Σε περίπτωση παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει εκ νέου το δείγμα προβαίνοντας σε διορθώσεις εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.  
Για την παραλαβή του Παραδοτέου 1 (Π.1) εκδίδεται πρακτικό παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, το 
οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.   
 
Β. Παραδοτέο 2 (Π.2): Αναπαραγωγή και διανομή των αφισών στο σύνολο των σημείων διανομής και 
παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή των σχετικών παραστατικών (Πρωτότυπα συμπληρωμένα έντυπα  
Πρωτοκόλλου Παραλαβής και πρωτότυπα Δελτία Αποστολής) 
Μετά την οριστική παραλαβή του Π.1 και τη σχετική ενημέρωση του αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
ανάδοχος θα προβεί στην αναπαραγωγή των αφισών στις απαιτούμενες ποσότητες και στη διανομή αυτών 
στα σημεία αποστολής, όπως αναφέρεται στο σχετικό Παράρτημα Β της παρούσας.  
Η κατανομή των αφισών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενδέχεται να τροποποιηθεί και 
να επικαιροποιηθεί με την υπογραφή της Σύμβασης. 
Σε κάθε σημείο διανομής θα έχει συσταθεί, με ευθύνη του Διευθυντή ΠΕ ή του Διευθυντή ΔΕ ή του 
Περιφερειακού Διευθυντή, τριμελής επιτροπή Παραλαβής του ως άνω υλικού. Δύναται, με ευθύνη των 
ανωτέρω, η εν λόγω Επιτροπή να συσταθεί για την παραλαβή των Παραδοτέων και των επτά (7) σχετικών 
Πράξεων.  
Στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας, επισυνάπτεται πρότυπο έντυπο του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής, το οποίο θα φέρει τα ονοματεπώνυμα και τις πρωτότυπες υπογραφές των μελών της Επιτροπής 
Παραλαβής καθώς και τη σφραγίδα της Διεύθυνσης. Επίσης, θα φέρει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή 
του εκπροσώπου του Αναδόχου (το ονοματεπώνυμό του ολογράφως), καθώς και τη σφραγίδα της Αναδόχου 
εταιρείας. Επισημαίνεται ότι πρέπει τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής να είναι 
διακριτά για κάθε Πράξη. 
Τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής του Αναδόχου (διακριτά για κάθε Πράξη) θα φέρουν απαραιτήτως την 
υπογραφή ενός μέλους της τριμελούς επιτροπής παραλαβής, καθώς και τη σφραγίδα της Διεύθυνσης ΠΕ/ΔΕ ή 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης.  
Τα συμπληρωμένα (πρωτότυπα) έντυπα του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής, 
θα συλλεχθούν και θα αποσταλούν στο σύνολό τους, με ευθύνη του Αναδόχου, στην Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα (βλ. παραγραφο 5. Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ 
Εργασιών του Αναδόχου του παρόντος παραρτήματος). 
Σε περίπτωση ζημιών, φθοράς, ελλείψεων κλπ του σχετικού υλικού κατά την παραλαβή του από την αρμόδια 
τριμελή επιτροπή στην εκάστοτε ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή ΠΔΕ, ενημερώνεται άμεσα ο Ανάδοχος από την αρμόδια 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Περιφερειακή Διεύθυνση και ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία επιστροφής του 
προβληματικού υλικού και αντικατάστασής του με νέο, χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή και με ευθύνη 
του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται νέο Πρωτόκολλο παραλαβής και αποστέλλεται μαζί με 
όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αναφέρεται παραπάνω, στην Αναθέτουσα Αρχή.  
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξει κάποια από τις ταχυδρομικές διευθύνσεις του πίνακα 
αποδεκτών που αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σε εύλογο 
χρονικό διάστημα να αποστείλει στον Ανάδοχο τη νέα ταχυδρομική διεύθυνση. 
Τα πρωτότυπα πρωτόκολλα παραλαβής και τα δελτία αποστολής ελέγχονται ποσοτικά και ποιοτικά και 
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της ΕΔ ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ, η οποία συντάσσει 
πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή 
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Παραλαβής εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας και της υπογραφείσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, 

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 

από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

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

παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας 

Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου της σύμβασης. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 203, 205 και 218 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό ______________ 

της Τράπεζας ______________- Κατάστημα ___________________ ποσού  _____________ευρώ 

(_____________€),  το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 5% της συμβατικής αξίας του έργου, προ Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη 

και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου 
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ΑΡΘΡΟ 9. 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, στη Διακήρυξη 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 σχολική 
μονάδα. 

10. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπεται στη Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

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 δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 
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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 11. 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:  

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

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

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 12. 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. 

ΑΡΘΡΟ 13. 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. 
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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 14. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Για την έκπτωση του Αναδόχου, τη διαδικασία και τις συνέπειες αυτής περιλαμβανομένου του αποκλεισμού 
του έκπτωτου Αναδόχου από τους διαγωνισμούς του δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 15. 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 αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως 
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του ιδίου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την 
υλοποίηση της προμήθειας. 

3. 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. 

4.  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. 

 5. 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 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 16. 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. 
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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 17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας  Επιτροπής και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων 
μερών και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 18. 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 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 
 
 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 
 

  

 
 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει τον Πίνακα 
Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθεί: 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Μοναδιαίο Κόστος Οικονομικής 

προσφοράς (κόστος ανά 

αφίσα) χωρίς ΦΠΑ 

  

Μοναδιαίο Κόστος Οικονομικής 

προσφοράς (κόστος ανά 

αφίσα) με ΦΠΑ 

  

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 

Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 
  

Συνολικός ΦΠΑ Οικονομικής 

Προσφοράς 
  

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 

Προσφοράς με ΦΠΑ 
  

Ο Χρόνος ισχύος της 

προσφοράς είναι (αριθμητικώς 

και ολογράφως)                                   

. 

 

                  ημέρες                   ημέρες 

 
 
 
 
Επισημαίνεται ότι:  

i. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του ανωτέρω  Πίνακα  

ii. στο Μοναδιαίο Κόστος (κόστος ανά αφίσα) συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες του 

Αναδόχου (Δημιουργικό, Αναπαραγωγή και Διανομή Αφίσας). 

iii. Το συνολικό κόστος (με και χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από τον τύπο: 

 
Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς = «Μοναδιαίο Κόστος Οικονομικής προσφοράς» 

* «Συνολικό Πλήθος Αφισών (στο σύνολο των Πράξεων)» 

(αντίστοιχα με και χωρίς ΦΠΑ) 

 

iv. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές 

κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

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

προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης.  

vi. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την 

χαμηλότερη τιμή 
 
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το 
άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E : Υποδειγμα εγγυητικής 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

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....................... 

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 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 μέχρι και την……………………. (διάρκειας 6 μηνών ) 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.  

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) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Για την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………….……………………….,  η 

τριμελής Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που συστάθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 

……………………………………………..Απόφαση (ΑΔΑ:…………………………………….) βεβαιώνει τα ακόλουθα: 

Ι. Παραλάβαμε τα παρακάτω: 

ΥΛΙΚΌ 
ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ 

ΠΟΣΌΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΊΣΑ 

ΠΟΣΌΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Τεμάχια Αφισών  
   

 

Παρατηρήσεις: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΙΙ. Ελέγχθηκε η ποιότητα των αντιτύπων των Αφισών για την Πράξη 

«…………………………………………………………………………» που παραδόθηκε. 

Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΠΕ / ΔΔΕ 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 
 

 

 
 

1. ………………………………………………………………… 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 

 
 
 
 

 

 
 

2. ………………………………………………………………… 
             (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : …………………./………………./201….. 

 

 
Ο ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 

…………………………………………………………………………… 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η : ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-(ΤΕΥΔ) 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 

- - Ονομασία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ (Τομέα Παιδείας) 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100007939 

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

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Πραγματευτέλη 

- Τηλέφωνο: 210-3442148 

- Ηλ. ταχυδρομείο: mpragmatefteli@minedu.gov.gr 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.epiteliki.minedu.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα του υποέργου 6 των 

Πράξεων:  

1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031894. 

2. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ 

5031898.  

3. «Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» με 
κωδικό ΟΠΣ 5031889. 

4.  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 

5. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5031892.  

6. «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό 

έτος 2018 – 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893. 

7. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με Κωδικό ΟΠΣ 

5031890. 

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. CPV: 39294100-0: Προϊόντα πληροφόρησης & προβολής  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……     ] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ 2/31-10-
2018] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση

iii
; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

iv
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
v
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα 
έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

Δεν αφορά 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

vi
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτη
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xi
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου

xiv
 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xv
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvii
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

xviii
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xix

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

xx
, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;

xxi
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

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

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

xxii
 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

xxiii
; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις

xxiv
 : 

α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής 
του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις

xxv 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

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

Δεν αφορά 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται

xxvi
, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν

xxvii
. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 

δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 

τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

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

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

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

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση 

από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς 

λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxviixxvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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