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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών για τις ανάγκες της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο των πράξεων: 

1. «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019» με MIS: 5031898,   
2. «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2018-2019» με MIS : 5031894,  
3. «Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-2019» με MIS: 

5031889 
4. «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2018-2019» με MIS 5031890,  
5. «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 

2018-2019» με MIS 5031893 
6. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με MIS 5031883  
7. Συμπληρωματικές δράσεις 2018-2019», της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019 με  MIS 5031892 
 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

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» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών παρεμβάσεων». 
2.Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.14), «Για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων . 2014-2020»  
3.Της παρ. 3α του άρθρου 6 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» (ΦΕΚ Α¨ 176), με την οποία τροποποιήθηκε η διάταξη της 
παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4314/14 
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)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν4605/2019(ΦΕΚ 52/Α/1.4.2019) 

 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:mpragmatefteli@minedu.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΓΙ34653ΠΣ-51Σ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

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). 
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” […]». 
7.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). 
8.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). 
9.Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε με την 
120497/ΕΥΣΣΑ2403 (ΦΕΚ3943/τ.Β/9-11-2017) και ισχύει. 
10.Τη με αρ. πρωτ. 4436/13-8-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031894 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11.Τη με αρ. πρωτ. 4441/13-8-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης "Ενισχυτική διδασκαλία στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19" με κωδικό ΟΠΣ 5031889 στο ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
12.Τη με αρ. πρωτ. 4437/13-8-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018  , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
13.Τη με αρ. πρωτ. 4435/13-08-2018 (ΑΔΑ: Ω04Ψ465ΧΙ8-Ζ06) Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019» στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 και 9 του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
14.Την με αρ. πρωτ. 4438/13-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΦ84465ΧΙ8-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 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
15.Τη με αριθμ. 4440/13-08-2018 (ΑΔΑ: 9Λ50465ΧΙ8-93Ο) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για τους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
16.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» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 
9 (MIS 5031892 ) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
17.Την ανάγκη δημοσιότητας και προβολής των ανωτέρω Πράξεων. 
18.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. 
19.Το γεγονός ότι η δαπάνη θα καλυφθεί  από τους Κωδικούς ΣΑΕ: 2018ΣΕ34510288, 2018ΣΕ34510287, 
2018ΣΕ34510283, 2018ΣΕ34510284, 2018ΣΕ34510289, 2018ΣΕ34510285, 2018ΣΕ34510286, από τους οποίους 

χρηματοδοτούνται οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Προμήθεια αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

                Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 
τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών) 34.330,30€ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των (σαράντα δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα εφτά λεπτών) 42.569,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.   

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών και ώρα 
11:00 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας (Ανδρέα 
Παπανδρέου 37 Τ.Κ.: 15180, Μαρούσι Αττικής (Γραφείο 1036)), και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 15/4/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους είτε καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο κτίριο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας,  (Ανδρέα Παπανδρέου 37 Γραφείο 1031,1ος όροφος, 
Τ.Κ.: 15180 Μαρούσι Αττικής ), είτε αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως 
άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το ΥΠ.Π.Ε.Θ / ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ουδεμία 
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

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. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων, αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα συνημμένα Περίληψη και Τεύχος Διακήρυξης 
και στα παραρτήματα αυτού.  

Η περίληψη του παρόντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας 
www.epiteliki.minedu.gov.gr . 
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Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια», 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3861/2010. 
 
 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    
 
 

    
 

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 

  

 

 

 

 

Συνημμένα:  

 Τεύχος Διακήρυξης  

 Περίληψη Διαγωνισμού 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

- Γραφείο Γενικού. Γραμματέα ΥΠΠΕΠΘ.  
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