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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου της εκτύπωσης, 

επικόλλησης και αποκόλλησης αφισών και αυτοκόλλητων σε σταθμούς του Μετρό Αττικής στο πλαίσιο 

της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 

και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, ….», όπως ισχύει. 

3. Το άρθρο 6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)»  

περί  μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) 

«Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία 

«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 

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

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

Παιδείας” […]». 

 
 

 

 

 
                                

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  

 ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

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

     Ιστοσελίδα        :  www.epiteliki.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες   : Ε.Παππάς 
Τηλέφωνο  : 210  3442527 
Φαξ  : 210  3442153 
e-mail  : evpappas@minedu.gov.gr 
                                                            

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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5. Την υπ΄αριθμ. 9606/21-03-2017 (ΑΔΑ: 71ΡΣ465ΧΙ8-Ζ7Ι) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μαθητεία 

ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

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

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

7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 180763/Γ1/ 27-10-2017 (ΦΕΚ 536 ΥΟΔΔ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 175372/Υ1/29-10-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/05-11-2015) Μεταβίβασης 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 

Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών 

υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 197109/Α1/04-12-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 2654/τ.Β’/09-12-2015). 

9. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα 38/5-2-2019 της Μονάδας Β2 με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές για την 

εκτύπωση, επικόλληση και αποκόλληση αφισών και αυτοκόλλητων σε σταθμούς του Μετρό Αττικής 

στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892 στους Άξονες 

Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020».  

10. Την ανάγκη δημοσιότητας και προβολής της ανωτέρω Πράξης.  

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον Κωδικό Σ.Α.Ε. 2017ΣΕ34510005 του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την οποίο χρηματοδοτείται η Πράξη 

«Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

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

 

Προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την εκτύπωση, επικόλληση και αποκόλληση 

αφισών και αυτοκόλλητων σε σταθμούς του Μετρό Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020. 

 

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

και την Πέμπτη  7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία του υπό Ανάθεση Έργου  

Τίτλος Πράξης Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5005892 

Είδος σύμβασης Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης 
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και για 60 ημέρες 

Κριτήριο Κατακύρωσης Η χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισμός έργου 2.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι  2.728,00€ 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) 

Κωδικός Συλλογικής Απόφασης Ένταξης 

– Σ.Α.Ε. Χρηματοδότησης της Πράξης 
2017ΣΕ34510005 

Ταξινόμηση κατά CPV 39294100-0: Προϊόντα πληροφόρησης & προβολής 

 

1. Περιγραφή του αντικειμένου της Πρόσκλησης και του έργου του Αναδόχου 

Η εν λόγω Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 

Εθνικούς πόρους και αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η εκτύπωση, επικόλληση και 

αποκόλληση: 

1. 31 αφισών (ενός είδους) στα μεταλλικά πλαίσια 16 με 17 σταθμών του Μετρό Αττικής (ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα του  Μετρό Αττικής)  

2.  28 αυτοκόλλητων (ενός είδους) σε τοίχους αποβάθρων 7 σταθμών του Μετρό Αττικής (ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα του  Μετρό Αττικής).   

 

Οι προδιαγραφές για την εκτύπωση των αφισών και αυτοκόλλητων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

 

 

 

Αφίσες 

•  Διαστάσεις μεταλλικών πλαισίων (panels) 

του Μετρό:  

1,76 m (ύψος)  x 1,16 m (πλάτος) 

•  Κάθετη ορατότητα από το πλαίσιο:   

1,72 m (ύψος) x 1,12 m (πλάτος)* 

*πραγματικές διαστάσεις δημιουργικού για 

πλαίσιο 

• Χαρτί εκτύπωσης: τύπου outdoor 

τουλάχιστον 150 gr. 

• Χρώματα: με κείμενο και εικόνα εξ 

ολοκλήρου 4χρωμία  

• 1 όψη 

 
 
 
 
Το δημιουργικό θα 
διατεθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

 

 

31 

 

 

 

Αυτοκόλλητα 

• Διαστάσεις: 2,00 m (ύψος)  x 1,00 m 

(πλάτος) 

• Χρώματα: με κείμενο και εικόνα εξ 

ολοκλήρου 4χρωμία  

•  1 όψη 

•  Το αυτοκόλλητο δεν θα αφήνει κατάλοιπα 

στην αφαίρεσή του και δεν θα ξεκολλάει 

όταν είναι κολλημένο στον τοίχο 

 

 

Το δημιουργικό θα 

διατεθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

 

28 

 



 

 
 

4 

 

 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου συνίσταται στην ολοκλήρωση των παρακάτω 

εργασιών:  

• Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει στον Ανάδοχο το δημιουργικό της αφίσας και του 

αυτοκόλλητου σε ηλεκτρονική μορφή  

• Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει 31 αφίσες και θα τις επικολλήσει σε 16 με 17 σταθμούς του Μετρό 

Αττικής στους οποίους  υπάρχουν μεταλλικά πλαίσια, τις ημερομηνίες που θα συμφωνηθεί με την 

Αναθέτουσα Αρχή .Τα μεταλλικά πλαίσια διατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή από 15-2-2019 έως 5-3-2019. 

• Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει 28 αυτοκόλλητα και θα τα επικολλήσει σε 7 σταθμούς του Μετρό 

Αττικής στους οποίους δεν υπάρχουν μεταλλικά πλαίσια (2 αφίσες σε κάθε αποβάθρα/κατεύθυνση του 

σταθμού ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Μετρό Αττικής) και θα τα αποκολλήσει  τις ημερομηνίες που 

θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι αποβάθρες διατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή από 15-2-

2019 έως 5-3-2019. 

 

2. Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ Εργασιών του Αναδόχου 

Παραδοτέα/ Εργασία Χρόνος Υλοποίησης/Παράδοσης 

 

 

Π1 Εκτύπωση – Επικόλληση Αφισών 

και Αυτοκόλλητων 

Εκτύπωση και Επικόλληση αφισών και αυτοκόλλητων. Η 

επικόλληση θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που θα 

συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, με παραδοτέο συνολικά 

24 φωτογραφιών, 1 φωτογραφία από κάθε σταθμό του Μετρό 

Αττικής στον οποίο επικολληθήκαν αφίσες ή αυτοκόλλητα, σε 

ηλεκτρονική μορφή έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά την 

επικόλληση τους 

 

Π2 Αποκόλληση Αφισών και 

Αυτοκόλλητων 

Αποκόλληση αφισών και αυτοκόλλητων την ημερομηνία που θα 

συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, με παραδοτέο βεβαίωση 

του Αναδόχου για την ολοκλήρωση της αποκόλλησης έως 18-3-

2019 

 

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων, η 

οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω 

πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης. 

 

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και σύμφωνη 

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση παράτασης της 

Πράξης είναι δυνατή η παράταση του έργου του Αναδόχου. 

 

3. Προϋπολογισμός 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 2.200,00€ (δύο χιλιάδες 

διακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.728,00€ (δύο χιλιάδες 

εφτακόσια είκοσι οχτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
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της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η δαπάνη που προκαλείται θα 

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

 

4. Τρόπος πληρωμής 

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

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του έργου. 

 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 

έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 

Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι 

εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

5. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάθεση έργου 

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

χαμηλότερο συνολικό κόστος (χαμηλότερη τιμή). 

 

Την εκτύπωση επικόλληση και αποκόλληση αφισών και αυτοκόλλητων για τους σταθμούς του Μετρό 

Αττικής αναλαμβάνουν πιστοποιημένα συνεργεία από τη ΣΤΑ.ΣΥ. (Εταιρεία λειτουργίας των μέσων 

σταθερής τροχιάς (μετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, τραμ)). Τα πιστοποιημένα συνεργεία από τη ΣΤΑ.ΣΥ., 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.796/19-01-2018 έγγραφο της ΣΤΑ.ΣΥ. με θέμα «Πιστοποιημένα από τη ΣΤΑ.ΣΥ. 

Α.Ε. συνεργεία», είναι τα εξής: 

• Εταιρεία INTERBUS out of Home Media (www.interbus.gr), υπεύθυνος κ. Μπερναδής (στοιχεία 

επικοινωνίας 2106300464 – j.benardis@interbus.gr) 

• Εταιρεία ATRAPOS Communications Services (www.atraposmedia.com),  υπεύθυνος κ. 

Πορτοκαλάκης (στοιχεία επικοινωνίας 2106746440 – y.portokalakis@atraposmedia.com) 

• Εταιρεία ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (στοιχεία επικοινωνίας 6974719685 – xgalazoyla@gmail.com) 

 Εταιρεία Three Angels Production, (στοιχεία επικοινωνίας 6936251970 – 2106251970 – 

arisvasiliadis@yahoo.gr) 

 Εταιρεία CITY ADV, υπεύθυνοι κ. Κουβάτας ,κ. Μιχέλης (στοιχεία επικοινωνίας info@cityadv.gr- 
2102520787-6946552065) 
 

 

 

6. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο.  

 

6.1. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου 

Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’αριθμ.πρωτ. 547/5-2-2019 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας 

ανάθεση του έργου της εκτύπωσης, επικόλλησης και αποκόλλησης αφισών και αυτοκόλλητων σε 

mailto:arisvasiliadis@yahoo.gr
mailto:info@cityadv.gr-
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σταθμούς του Μετρό Αττική στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 

5005892 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Πέμπτη  7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00 

 

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

 

 

 

Επισημαίνεται ότι: 

Οι προσφορές είτε κατατίθενται στα γραφεία της Ε.Δ. ΕΣΠΑ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031 μέχρι την παραπάνω καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής προσφορών, είτε αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στην 

παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη.  

Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην ΕΔ ΕΣΠΑ 

μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται 

από αυτήν. Η ΕΔ ΕΣΠΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη 

των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να 

έχουν αποσφραγισθεί. 

 

6.2. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

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

(επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα I της παρούσης). 

 β) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου. Σε περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του 

σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση 

και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 

υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι). 

γ) Την οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο 

Παράρτημα IΙ της παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι 

μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω Πίνακα.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 

Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 
  

Συνολικός ΦΠΑ Οικονομικής 

Προσφοράς 
  

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 

Προσφοράς με ΦΠΑ 
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Επισημαίνεται ότι:  

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

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

κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

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

της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

 

7. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.  

 

 

Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ  

www.epiteliki.minedu.gov.gr . 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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Πίνακας Αποδεκτών:  
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

E-MAIL 

INTERBUS Α.Ε.  Σκρα 4 , Μαρούσι 15124 
Ελλάδα 

210 6300464 j.benardis@interbus.gr   
info@interbus.gr  

ATRAPOS Communications 
Services  

X. Σμύρνης 32, 15233 
Χαλάνδρι  

210 6746440 y.portokalakis@atraposmedi
a.com  
info@atraposmedia.com  

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιτωλοακαρνανία 6974719685 xgalazoyla@gmail.com  

THREE ANGELS PRODUCTION  210 6251970 
6936251970 

arisvasiliadis@yahoo.gr  

 CITY ADV  
 

 

 2102520787 
6946552065 

info@cityadv.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.benardis@interbus.gr
mailto:info@interbus.gr
mailto:y.portokalakis@atraposmedia.com
mailto:y.portokalakis@atraposmedia.com
mailto:info@atraposmedia.com
mailto:xgalazoyla@gmail.com
mailto:arisvasiliadis@yahoo.gr
mailto:info@cityadv.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

 

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.αριθμ.  547/5-2-2019  Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση 

του έργου  προμήθειας αναλώσιμων ειδών της   Επιτελικής Δομής  ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας  του Υπουργείου  

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  

1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 

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

2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην  υπ. αριθμ.  547/5-2-2019  Πρόσκληση. 

  

 

                                                                                                                          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) 

                                           

 

 

 

Παράρτημα II 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος 

Οικονομικής Προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

  

Συνολικός ΦΠΑ 

Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

 

Συνολικό Κόστος 

Οικονομικής Προσφοράς 

με ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ημερομηνία:            -      -   2019 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                            (Υπογραφή) 

    


