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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών 

τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη διοργάνωσης ενημερωτικής συνάντησης, η οποία απευθύνεται 

στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – 

Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

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

        Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 […]», όπως ισχύει, 

3. Το άρθρο 6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 

Α΄265)»  περί μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε «Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Τομέα Παιδείας», όπως ισχύει, 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ 495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β’/19-5-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων Τομέα Παιδείας” […]» όπως ισχύει, 

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

Υφυπουργών», όπως ισχύει, 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.908/94139/Η/18-8-2011 Υ.Α. «Απόφαση διακοπής μετακίνησης διοικητικού 

υπαλλήλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάθεση καθηκόντων 

Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στον κ.  Βαλιάντζα Κωνσταντίνο, 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 40023/Υ1/9-3-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/Β’/12-3-2018) «Μεταβίβαση 

δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή 

Υφυπουργού” στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους 

Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων […]» 

όπως ισχύει, 

8. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C/2014/10128 final – 17.12.2014 που αφορά στην 

έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 -2020» 

(Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει κάθε φορά, 

9. Την υπ΄αριθμ. 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή 

στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010706 στο Επιχειρησιακό 

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

τροποποιείται και ισχύει,, 

10. Τo υπ’ αρ. πρωτ. 116/02-04-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Μονάδας Β2 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

ΥΠΠΕΘ Τομέα Παιδείας με θέμα: «Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης», 

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη  που προκαλείται θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 15 με 

τίτλο «Υποστηρικτικές ενέργειες ΑΠ7 ΠΑΠ - Επέκταση» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – 

Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό ΣΑΕ 

2017ΣΕ34510056. 

 

 

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

υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης ενημερωτικής συνάντησης, η 

οποία απευθύνεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στο πλαίσιο της Πράξης «Μια 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020». 

Η έγγραφη προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 201,61€ (διακοσίων ενός ευρώ και εξήντα 

ενός λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 250,00€ (διακοσίων πενήντα ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, είτε σε 

σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ Τομέα Παιδείας (Αναθέτουσα Αρχή), επί 

της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, Γραφείο 1031-Γραφείο Πρωτοκόλλου, 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pkleanthous@minedu.gov.gr ή 

epiteliki@minedu.gov.gr, έως και την 04/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.  

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι Ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του 

εγγράφου. 

mailto:pkleanthous@minedu.gov.gr
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1. Περιγραφή του έργου του Αναδόχου 

Το υπό ανάθεση έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της 

διοργάνωσης ενημερωτικής συνάντησης, η οποία απευθύνεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των 

Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης. 

Η ενημερωτική συνάντηση θα διεξαχθεί στις Αίθουσες Έλλη Παππά και Jacqueline de Romilly του ΥΠΠΕΘ, 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 15180, την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρες 10:30-17:00. 

Το πλήθος των συμμετεχόντων ανέρχεται σε 50 άτομα. ± 10%. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια θα παρέχονται επαρκείς ποσότητες για τα ως άνω αναφερόμενα άτομα, από τα 

παρακάτω είδη:  

1. Καφές φίλτρου 

2. Τσάι 

3. Γάλα 

4. Χυμός 

5. Βουτήματα 

6. Κέικ 

7. Νερό   

Στο ενδιάμεσο διάλειμμα θα παρέχονται επαρκείς ποσότητες για τα ως άνω αναφερόμενα άτομα, από τα 

παρακάτω είδη:  

1. Δύο (2) είδη finger sandwiches (μισά & μισά):  

i. λευκά ψωμάκια με ζαμπόν-τυρί, ντομάτα και σως  

ii. μαύρα ψωμάκια με μανούρι και ντομάτα 

2. Τυροπιτάκια / Σπανακοπιτάκια 

3. Αναψυκτικά 

4. Νερό 

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κούπες για καφέ και τσάι, ποτήρια και πιάτα μιας χρήσης, καθώς 

και το απαιτούμενο σέρβις από προσωπικό του Αναδόχου κατά την έναρξη και τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

2. Προϋπολογισμός 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις ανωτέρω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 201,61€ (διακοσίων ενός 

ευρώ και εξήντα ενός λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 250,00€ 

(διακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 

Υποέργου 15 με τίτλο «Υποστηρικτικές ενέργειες ΑΠ7 ΠΑΠ - Επέκταση» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

– Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056. 
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3. Κριτήριο ανάθεσης 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Συνεπώς, η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το 

χαμηλότερο συνολικό κόστος. 

4. Κατάρτιση της προσφοράς  

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου και να 

γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

διοργάνωσης ενημερωτικής συνάντησης, η οποία απευθύνεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», 

με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

ΕΣΠΑ 2014-2020». 

(Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης: ……/……..-2019) 

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

 

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

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

για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται 

στο Παράρτημα Ι  της παρούσας.  

Β. Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ  της 

παρούσας.     

Επισημαίνεται ότι:  

i) Η συνολική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό 

προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. 

ii) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και αφορά το σύνολο του έργου. 

iii) Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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5. Υποβολή της προσφοράς 

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, με έναν 

από τους ακόλουθους δύο τρόπους: 

1) είτε σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος ή θα κατατίθεται στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ 

Τομέα Παιδείας (Αναθέτουσα Αρχή), επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  

όροφος, Γραφείο 1031-Γραφείο Πρωτοκόλλου, ή θα αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην 

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

παραλαμβάνεται με απόδειξη. 

2) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pkleanthous@minedu.gov.gr ή 

epiteliki@minedu.gov.gr. 

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχεται η προσφορά στην Αναθέτουσα Αρχή έως 

και την 04/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται 

από αυτήν. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην 

άφιξη της προσφοράς. Προσφορά που υποβάλλεται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι μη 

κανονική και επιστρέφεται στον υποψήφιο χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. 

6. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

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

Όσοι από τους υποψηφίους Αναδόχους δεν καλύπτουν τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης θα 

απορρίπτονται. Αντίστοιχα, για εκείνους τους υποψηφίους που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της 

Πρόσκλησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κατατάξει τις προσφορές με φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής 

της οικονομικής προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με βάση 

την τελική κατάταξη των προσφορών, ως προσωρινός Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη 

συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

7. Ανάθεση του έργου 

Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

εκδίδει την απόφαση ανάθεσης και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να 

ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την διαδικασία, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη διαδικασία 

χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

8. Τρόπος πληρωμής 

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού τιμήματος της απόφασης ανάθεσης μετά την οριστική 

παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του έργου. 

Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την 

εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία.  Ο 

Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων οργανισμών, όπως η κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ύψους 

mailto:pkleanthous@minedu.gov.gr
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0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε τυχόν 

συμπληρωματικής σύμβασης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ Τομέα Παιδείας 

www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Γ 

 

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

Κλεάνθους Π. Εξαρχάκου Κ.  

  

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
   

 

 
 
Συνημμένα 
1. Πίνακας Αποδεκτών 
2. Παράρτημα Ι: Υπεύθυνη Δήλωση  
3. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Όνομα εταιρείας Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax E-mail 

Alpina catering 
ΑΜΑΛΙΑΣ & 
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 15, 184 
54 ΝΙΚΑΙΑ 

210 4971435 210 4949435 info@alpinacatering.gr 

Cremona catering 

Δοϊράνης 47 – 
Κυψέλη, 11363, 
Αθήνα 
 

210 8259523 210 8259524 cremona@cremona.gr 

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

Multi taste 
catering 

Αγ. Τριάδος κ 
Ιολάου 19, Αχαρναί 

210 2401834 210 2468677 
info@multitaste.gr 
 

Premier catering 
Β. Παύλου 206 - 190 
04 Σπάτα 

210 3303827  
info@premiercatering.gr 
 

Samothraki Taste 
& Coffee 

Τζων Κέννεντι & 
Γιαννιτσών, 121 31, 
Περιστέρι 

210 9968038 210 9968038 
Karabas1970@hotmail.com 
 

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

210 5711603 
 

210 5711104 info@avracatering.gr 

Εν Ελλάδι catering 
Ηρακλείτου 84 & 
Κυκλαμίνων 2  
Πάτημα Χαλανδρίου 

210 8045680 210 8033820 enelladicatering@yahoo.gr 

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

210 4620821 210 4619553 info@mmcatering.gr 

Μπαλκώνης 
Παναγιώτης 

Πεζοπούλου 8, 
Ψυχικό 

6936644902  pbalkoni@yahoo.com 

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

210 6815555 210 6815255 
begnis@otenet.gr 
 

 

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι Ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του 
εγγράφου. 

 

 

                                                                           

 

 

 

mailto:info@alpinacatering.gr
mailto:cremona@cremona.gr
mailto:a.legaki@larivacatering.gr
mailto:info@larivacatering.gr
mailto:info@multitaste.gr
mailto:info@premiercatering.gr?Subject=Premier%20Catering%20Enquiry
mailto:Karabas1970@hotmail.com
mailto:info@avracatering.gr
mailto:enelladicatering@yahoo.gr
http://mmcatering.gr/
mailto:begnis@otenet.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

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

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.      /    -4-2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του 

έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη διοργάνωσης ενημερωτικής συνάντησης, η 

οποία απευθύνεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή 

στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020»: 

1) Δεσμεύομαι ότι θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως 

άνω Πρόσκληση. 

2) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης. 

3) Δεσμεύομαι για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα 

όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 

Ημερομηνία:            -      -   2019 

Ο – Η Δηλ…... 

 

ΠΡΟΣ
(1)

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

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

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

 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

Υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δεσμευόμαστε ότι θα εκτελέσουμε το έργο σύμφωνα με τους 

όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ.        /      -4-2019 Πρόσκληση. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΑΡ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX):  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ (EMAIL):  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 

Φ.Π.Α. (24%)   

Συνολικός Φ.Π.Α. (24%)  

Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς  

με Φ.Π.Α. (24%) 
 

 

 

 
Ημερομηνία:   ..…..-…….-2019 

 

                                                                                               Ο Προσφέρων 

     (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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