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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας (εφεξής Αναθέτουσα 

Αρχή ή ΕΔ Παιδείας)  

Ταχυδρομική διεύθυνση  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Πόλη Μαρούσι Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15120 

Τηλέφωνο  

Φαξ 210-3442153 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  epiteliki@minedu.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.epiteliki.minedu.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης).   

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και 

εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 

και Ανωτάτης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Διά Βίου 

Μάθησης, καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ως άνω Υπουργείου και των 

εποπτευομένων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ.   

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 
4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης   

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης 2014-2020, Κωδ. ΣΑΕ 2016ΣΕ74520000 Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με 
Σ.Α. :Ε7452 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016  του Φορέα. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ74520000) 

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης : «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 
15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» με βάση την Απόφαση 
Ένταξης με αρ. πρωτ. 2185/Φ.24/26-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΧΑ465ΧΙ8) και έχει λάβει κωδικό MIS 
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5002810. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη 

Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων 

σχολικών ειδών απαιτούμενων για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. και συγκεκριμένα: 

 Στη συγκέντρωση συγκεκριμένων σχολικών ειδών (π.χ. μολύβια, μαρκαδόροι, τετράδια κ.ά.) 
και ομαδοποίησή τους σε Πακέτα τριών κατηγοριών: 1. Πακέτο Νηπιαγωγείου, 2. Πακέτο 
Δημοτικού και 3. Πακέτο Γυμνασίου 

 Στην Παράδοση των Πακέτων, σύμφωνα με τα στοιχεία (ποσότητες πακέτων και τόπους 
προορισμού) που περιλαμβάνει ο Πίνακας 3 του Παραρτήματος ΙΙ 

 Στη συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών, στον έλεγχό τους και στην αποστολή 
τους στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30192700-8 : Γραφική ύλη.  

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του 

αντικειμένου της σύμβασης, δεδομένης της κρισιμότητας της έγκαιρης παράδοσης των αναλωσίμων 

στις ΔΥΕΠ εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, καθώς κρίνεται ότι η υποδιαίρεση της σύμβασης 

σε τμήματα θα καθυστερούσε τη διαγωνιστική διαδικασία και θα καθιστούσε την υλοποίηση της εν 

λόγω σύμβαση τεχνικά δύσκολη και χρονοβόρα, εξαιτίας της δυσχέρειας για την διασφάλιση του 

συντονισμού κατά την εκτέλεσή της. 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 
50.369,27€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 40.620,38€, 
Φ.Π.Α. 24%: 9.748,89€). 

2. Δικαιώματα προαίρεσης: Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των 23.782,72€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (ήτοι 19.179,62€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24%: 4.603,10€) 

 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης  
ανέρχεται στο ποσό των 74.152€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
59.800€ ΦΠΑ 24%: 14.352€) 
 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί 

να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 

κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 

 τη μερική αφαίρεση φυσικού αντικειμένου του έργου έως 15% σύμφωνα με το άρθρο 104 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, με αντίστοιχη μείωση του συμβατικού 
τιμήματος 
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 την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου έως 15% που δεν θα υπερβαίνει 
αθροιστικά το συνολικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του Ν. 
4412/2016, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος. 
Για την ανωτέρω αυξομείωση του φυσικού αντικειμένου, και κατ’ αντιστοιχία του συμβατικού 

τιμήματος, λαμβάνεται υπόψη η Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου. Για κατακύρωση 

μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ανωτέρου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον Ανάδοχο. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της. 

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

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως  : 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)  , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  
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 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Τη με αριθμ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

 Την υπ’αριθμ. 208/4-11-2016 (ΑΔΑ: ΨΠΟΨ4653Ο7-Α7Γ) Απόφαση με θέμα «Ένταξης της Δράσης 
«Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο εκπαιδευτικό σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 
5002810 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020». 

 Την υπ’αριθμ. 2185/Φ.24/26-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΧΑ465ΧΙ8) Απόφαση με θέμα «2η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο εκπαιδευτικό 
σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης 2014-2020», 

 Την με αριθμ.6751/24-12-2019, όπως ορθώς επαναλήφθηκε στις 8/1/2020 (ΑΔΑ: Ω87846ΜΤΛΗ-
ΗΣΕ) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «Προμήθεια αναλώσιμων σχολικών ειδών 
απαιτούμενων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π.» στο πλαίσιο της Δράσης  «Ένταξη 
Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με κωδικό ΟΠΣ 5002810, για 
το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, 

 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. 

 Το γεγονός ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό ΣΑΕ 20016ΣΕ74520000 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη, 21/1/2020 και ώρα 14:00   

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

1.6 Δημοσιότητα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας μας, 
στη διεύθυνση https://www.epiteliki.minedu.gov.gr.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)   .  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   και στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής 
Αρχής , ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακών 
ημερών 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,    είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
4. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της    

 

2.1.2 Επικοινωνία - 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, μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας 
Αρχής www.epiteliki.gov.gr  

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ, για τον 
διαγωνισμό, το αργότερο εφτά (7) μέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αυτές θα 
παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) μέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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

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. 

Η διάρκεια της παράτασης θα 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 παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

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

2.1.5 Εγγυήσεις   

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)  , 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 
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διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

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

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

Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της παρούσας 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.   

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή   για την υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.     
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής   

2.2.2.1. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. (Πρβλ έκτο εδάφ. της παρ. 1α) του άρθρου 72 του 

Ν. 4412/2016) 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού    

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη   καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά  στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου  . 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.   

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.    

2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 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.  
 

2.2.3.4. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. γ)   μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
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τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση   . 

2.2.3.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016  . 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής    

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας    

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV,  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
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Το ΤΕΥΔ   καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών   

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.   

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα      

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016  . 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών  . Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.   

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
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κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβλή του  . 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2    

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  . 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του   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.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού   

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 
81 του ν. 4412/2016. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.   

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

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους,   εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του   .  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους   που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

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

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

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης    

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

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές   . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής  . 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής στην 
διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 22 Μαρούσι, στο Γραφείου 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 
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Οι  φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο μέχρι την 21/1/2020 ημέρα Τρίτη. και ώρα …14:00.., είτε έχουν 
κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά. 
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 (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. 
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. 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  Οι 
προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς την ΕΔ ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία οικονομικού φορέα 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: «Προμήθεια αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτούμενων για την 
υποστήριξη της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π» 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : ___/_______ 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
(Δ/νση : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου  37, ΤΚ 15180, Μαρούσι Αττικής) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   21/1/2020 , ώρα 14: 00  

 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα: 
 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 
2.4.3.1 της παρούσας) 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 2.4.3.2  της 
παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.   
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γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 2.4.4 της παρούσας. 
 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν  : 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016  , σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα.IV.), 

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

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της τεχνικής προσφοράς (υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75)) του προσφέροντος, που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας διακήρυξης.  
 

Στο ανωτέρω έντυπο τεχνικής προσφοράς (υπεύθυνη δήλωση) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν 
αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν  . 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 
(πρωτότυπο και αντίγραφο), (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 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 ΙΙΙ της παρούσας 
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ii. Στη Μοναδιαία Τιμή Πακέτου (κόστος ανά πακέτο) συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες 
του Αναδόχου (Τοποθέτηση Υλικών, Παράδοση Πακέτων και Συγκέντρωση και έλεγχος 
απαιτούμενων παραστατικών (δελτίων αποστολής και πρωτόκολλων παραλαβής) ). 
iii. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ  θα πρέπει να προκύπτει από τον τύπο: 

 

“Συνολική τιμή ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ” = “Μοναδιαία Τιμή Πακέτου”  x  “Ποσότητα Πακέτων” 

 

iv. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 
χωρίς την προαίρεση της  παρούσας διακήρυξης, δηλαδή τις 40.620,38€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 
50.369,27€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 

v. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την 
χαμηλότερη τιμή στο πεδίο [1]: «ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς)» 
 

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. 

 

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

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

 α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό χωρίς την προαίρεση της σύμβασης που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή   στο άρθρο  1.3  της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών     

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εκατόν είκοσι  (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.   

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών   

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,    

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών – Αξιολόγηση προσφορών    

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 23/1/2020  και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής Διαγωνισμού στο Υπουργείο Παιδείας / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι (Γραφείο 1036). 

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

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή 
από τη σχετική πρόσκληση.  

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν4412/2016.  

Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην 
ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή 
της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το 
αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την 
πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται. 
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις 
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 
εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  
 
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, η αποσφράγιση του φακέλου 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να 
γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. 
 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων   («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.   

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

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

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

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.    Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική  πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών    από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης   και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4  
και 2.2.5  αυτής. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας  του παρόντος άρθρου, 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
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δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές   

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.   

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά   λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του  .  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω   και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί 

να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 

κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 

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

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

τιμήματος, λαμβάνεται υπόψη η Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου. Για κατακύρωση 

μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ανωτέρου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον Ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής ένστασης 
και 
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  .  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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.  

Οι ενστάσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν κατατεθεί ή περιέλθει και πρωτοκολληθεί στην 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Παιδείας είτε ταχυδρομικά είτε με  ηλεκτρονικά μέσα έως τη λήξη της 
ως άνω προθεσμίας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας  Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την 
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Όσον αφορά ειδικότερα στην άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση αυτή υποβάλλεται 
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με 
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 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, δηλ. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 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. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 
ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του N4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
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υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας.  . Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει 
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της   

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/      

Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν στην αύξηση του φυσικού  αντικειμένου με βάση τις 
προκύπτουσες ανάγκες  της Α.Α. και σε αντιστοιχία με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου με 
βάση τη μοναδιαία τιμή πακέτου. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε 
στιγμή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον προκύψουν αυξημένες  ανάγκες προμήθειας του 
φυσικού αντικειμένου.  
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης    

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016   , 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)    

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

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος   από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6.1.της 
παρούσας  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο   5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων     

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών) καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016  . Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης ειδών – Παραλαβή - Χρονοδιάγραμμα 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να δημιουργήσει Πακέτα τριών 

(3) κατηγοριών: 1. Πακέτο Νηπιαγωγείου, 2. Πακέτο Δημοτικού και 3. Πακέτο Γυμνασίου, με 

συγκεκριμένα σχολικά είδη για τα Πακέτα της κάθε μιας κατηγορίας του ΠΙΝΑΚΑ 2 –ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Παραρτήματος Ι, καθώς και να παραδώσει όλο το 

πλήθος των Πακέτων αυτών στα προβλεπόμενα σημεία παράδοσης του  ΠΙΝΑΚΑ 3 – ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ του Παραρτήματος ΙΙ  της παρούσας . Με την υπογραφή της σύμβασης, θα δοθεί στον 

ανάδοχο ο τελικός πίνακας σημείων παράδοσης. 

Στη συνέχεια, θα συγκεντρώσει, θα ελέγξει και θα αποστείλει στην ΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. τα Δελτία Αποστολής των ειδών στις διευθύνσεις και τα πρότυπα έντυπα των Πρωτοκόλλων 

Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής παραλαβής των Πακέτων 

με τα συγκεκριμένα αναλώσιμα σχολικά είδη, οι οποίες θα έχουν συσταθεί από τις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Διευθυντή ΠΕ και του Διευθυντή 

ΔΕ. 

Τα Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, θα φέρουν τα ονοματεπώνυμα και τις 

πρωτότυπες υπογραφές των μελών της Επιτροπής Παραλαβής, καθώς και τη σφραγίδα της 

Διεύθυνσης.  

Τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής του Αναδόχου θα φέρουν κάτω από την ένδειξη παρελήφθη την 

υπογραφή ενός μέλους της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ή εκπροσώπου της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης.  

Τα συμπληρωμένα πρωτότυπα έντυπα του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και 

τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής θα συλλεχθούν, θα ελεγχθούν και θα αποσταλούν στο σύνολό 

τους, με ευθύνη του Αναδόχου, στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει το πολύ εντός πενήντα ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

Σύμβασης να ολοκληρώσει τη διανομή όλων των Πακέτων στα προβλεπόμενα σημεία παράδοσης 

και στη συνέχεια εντός σαράντα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία αποστολή, την 

παράδοση του συνόλου των παραστατικών διανομής (Πρωτότυπα Πρωτόκολλα Ποσοτικής και 

Ποιοτικής Παραλαβής και Πρωτότυπα Δελτία Αποστολής) στην ΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Σε περίπτωση ζημιών, φθοράς, ελλείψεων κ.λπ. του σχετικού υλικού κατά την παραλαβή του από 

την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής στην εκάστοτε ΔΠΕ και ΔΔΕ, ενημερώνεται άμεσα ο 

Ανάδοχος από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης 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.  
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξει κάποια από τις ταχυδρομικές διευθύνσεις του πίνακα 

αποδεκτών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σε εύλογο 

χρονικό διάστημα να αποστείλει στον Ανάδοχο τη νέα ταχυδρομική διεύθυνση. 

Τα πρωτότυπα Πρωτόκολλα Παραλαβής και τα Δελτία Αποστολής παραλαμβάνονται και ελέγχονται 

από την Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της ΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία 

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

πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την οριστική παραλαβή του έργου και την πληρωμή του 

Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης και της Σύμβασης. 

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο εντός ενενήντα (90) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται τμηματικές παραδόσεις των σχολικών ειδών του Πίνακα 2 

του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

6.2  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.2.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.2.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ.  
 
6.2.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).   
 

    

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

    

    

Νίκη Κεραμέως 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 
1. Αντικείμενο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό 

Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-
2020 

 Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η υποστήριξη της ένταξης των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοπός της Δράσης είναι να συμβάλλει στην ομαλότερη ενσωμάτωση των 
παιδιών αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και εν τέλει στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.  
Η λειτουργικότητα της Δράσης εξασφαλίζεται από τις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(Δ.Υ.Ε.Π.) στις Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Στο πλαίσιο 

αυτό οι Δ.Υ.Ε.Π. υποστηρίζονται, όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 139654 /ΓΔ4/23-08-

2017) «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για 

την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω 

δομών». Η λειτουργία των εν λόγω Δ.Υ.Ε.Π. αποτυπώνεται και περιγράφεται στην προαναφερόμενη 

ΚΥΑ.  

Η εκπαίδευση αφορά κυρίως στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της 

οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

Η υλοποίηση της Δράσης επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων κύριων ενεργειών: 

 Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί), με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και με Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό (ΕΕΠ)  

 Υποστήριξη της υλοποίησης και του συντονισμού της Δράσης  

 Προβολή και Δημοσιότητα Δράσης  

 Προμήθεια Αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτουμένων για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων προσχολικής ηλικίας εντός 
δομών φιλοξενίας. 

Η Δράση θα υλοποιηθεί με Δικαιούχο και κύριο του Έργου την Επιτελική Δομή ΥΠΑΙΘ ΕΣΠΑ, Τομέα 

Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και με συνδικαιούχους φορείς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & 

Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος και την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής 

(ΑΔΙΚΤΥΥΠ). 

2. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και του έργου του Αναδόχου 

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 3 «Προμήθεια 
αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτούμενων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π.» της 
Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού 
Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και αφορά στην 
προμήθεια αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτούμενων για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. (CPV:  
30192700-8 - Γραφική ύλη).   
Τα υπό προμήθεια αναλώσιμα σχολικά είδη, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (πακέτα), αποτυπώνονται 
στον Πίνακα 2 που ακολουθεί.  
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Οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 1:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 Κουτί 5 πακέτων, κάθε πακέτο 500 φύλλων, 80γρ. ΝΑΙ 

2 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 
Πακέτο 500 φύλλων, ένα χρώμα ΝΑΙ 

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 Πακέτο 500 φύλλων ΝΑΙ 

4 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ Τετράδιο Σπιράλ Α4 2 Θεμάτων ≥70 φύλλων ΝΑΙ 

5 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ Σχολικό τετράδιο 17x25 ≥50 φύλλων ΝΑΙ 

6 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μπλε 1.00 ΜΜ ΝΑΙ 

7 ΜΟΛΥΒΙ Ξύλινο με γόμμα ΝΑΙ 

8 ΓΟΜΑ Μπλε/κόκκινο μεγάλη ΝΑΙ 

9 ΞΥΣΤΡΑ Βαρελάκι, πλαστική, διπλή ΝΑΙ 

10 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ Σετ ≥12 χρωμάτων σε συσκευασία ΝΑΙ 

11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Χοντροί, σετ ≥24 χρωμάτων σε συσκευασία ΝΑΙ 

12 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ Νούμερο 64, μεταλλική ΝΑΙ 

13 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νούμερο 64, 5 κουτιά των ≥2.000 τεμαχίων/κουτί ΝΑΙ 

14 ΔΙΑΚΟΡΕΦΤΗΣ Μεταλλικός, ≥10 φύλλων ΝΑΙ 

15 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑ 
Σετ ≥4 τεμαχίων, διαφόρων χρωμάτων ΝΑΙ 

16 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ   ΝΑΙ 

17 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Σετ διορθωτικό και διαλυτικό  ΝΑΙ 

18 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ (ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ) 
Εύρος διάστασης 15,5-16 cm ΝΑΙ 

19 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ (ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ) 
Εύρος διάστασης 12,7-13 cm ΝΑΙ 

20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 32mm, κουτί 100 τεμ. ΝΑΙ 

21 ΣΕΛΟΤΕΙΠ Βάση + 2 ταινίες ΝΑΙ 

22 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 25mm x 50m ΝΑΙ 

23 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 48mm x 50m ΝΑΙ 

24 ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Χρωματιστές, συσκευασία των 100 ΝΑΙ 
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25 ΚΟΛΛΑ STICK ≥10gr ΝΑΙ 

26 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ≥35ml ΝΑΙ 

27 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Με Κουμπί Α4 ΝΑΙ 

28 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25x35x5cm ΝΑΙ 

29 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Α4 
Σετ 100 τεμ. ΝΑΙ 

30 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ≥5 σωληνάρια διαφόρων χρωμάτων ΝΑΙ 

31 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ Παλέτα ≥12 χρωμάτων ΝΑΙ 

32 ΛΑΔΟΠΑΣΤΕΛ Σετ ≥12 χρωμάτων ΝΑΙ 

33 ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ≥6 τεμ. διαφόρων χρωμάτων ΝΑΙ 

34 ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΥΠΟΥ CANSON 50x70cm 4 τεμ. διαφόρων χρωμάτων ΝΑΙ 

35 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ 50x200cm ≥8 τεμ. διαφόρων χρωμάτων ΝΑΙ 

36 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΒΕΛΟΥΤΕ 25x35cm ≥10 φύλλα ΝΑΙ 

37 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΓΛΑΣΕ 25x35cm ≥10 φύλλα ΝΑΙ 

38 ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Α4 ≥30 φύλλα ΝΑΙ 

39 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ Σετ ≥12 Χρώματα ΝΑΙ 

40 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Σετ ≥30 τεμ. ΝΑΙ 

41 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
Πλαστικό με καπάκι και χερούλια. Μήκος ≥56cm, 

ύψος ≥31cm, πλάτος≥40cm, χωρητικότητα ≥50lt 
ΝΑΙ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1 4 4 

2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 1 1 1 

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 1 1 1 

4 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ 0 10 5 

5 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ 0 15 0 

6 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 0 15 15 

7 ΜΟΛΥΒΙ 0 15 15 

8 ΓΟΜΑ 0 15 15 
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9 ΞΥΣΤΡΑ 0 15 15 

10 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 10 7 0 

11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 10 7 1 

12 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ 1 1 1 

13 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 1 1 1 

14 ΔΙΑΚΟΡΕΦΤΗΣ 1 1 1 

15 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 1 1 

16 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 1 1 

17 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 0 1 1 

18 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ (ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ) 1 1 1 

19 ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ (ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ) 10 15 15 

20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 1 1 1 

21 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 1 1 1 

22 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 1 1 1 

23 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 1 1 1 

24 ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 1 1 

25 ΚΟΛΛΑ STICK 5 15 15 

26 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ 5 5 1 

27 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15 15 15 

28 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1 1 1 

29 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 1 1 1 

30 ΤΕΜΠΕΡΕΣ 1 1 2 

31 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ 7 7 2 

32 ΛΑΔΟΠΑΣΤΕΛ 1 0 2 

33 ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 5 0 0 

34 ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΥΠΟΥ CANSON 10 1 0 

35 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ 10 4 0 

36 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΒΕΛΟΥΤΕ 10 0 0 

37 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΓΛΑΣΕ 10 0 0 

38 ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 10 7 10 

39 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ 10 7 0 
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40 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 10 0 0 

41 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  1 1 1 

 

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης αφορά: 

 Στη συγκέντρωση συγκεκριμένων σχολικών ειδών (π.χ. μολύβια, μαρκαδόροι, τετράδια κ.ά.) 
και ομαδοποίησή τους σε Πακέτα τριών κατηγοριών: 1. Πακέτο Νηπιαγωγείου, 2. Πακέτο 
Δημοτικού και 3. Πακέτο Γυμνασίου.  

σημείωση: όλα τα επιμέρους είδη που απαρτίζουν το πακέτο, θα τοποθετηθούν πριν τις 
αποστολές, εντός του κουτιού αποθήκευσης (είδος 41 του Πίνακα 2) εκτός της κούτας 
χαρτιού Α4 (είδος 1 του Πίνακα 2). 

 Στην Παράδοση των Πακέτων, σύμφωνα με τα στοιχεία (ποσότητες πακέτων και τόπους 
προορισμού) που περιλαμβάνει ο Πίνακας 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 

 Στη συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών, στον έλεγχό τους και στην αποστολή 
τους στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

3. Υλοποίηση σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Παραλαβή του έργου 
 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να δημιουργήσει Πακέτα τριών 

(3) κατηγοριών: 1. Πακέτο Νηπιαγωγείου, 2. Πακέτο Δημοτικού και 3. Πακέτο Γυμνασίου, με 

συγκεκριμένα σχολικά είδη για τα Πακέτα της κάθε μιας κατηγορίας, καθώς και να παραδώσει όλο 

το πλήθος των Πακέτων αυτών στα προβλεπόμενα σημεία παράδοσης που αναφέρονται στο 

Παράρτημα ΙΙ. Με την υπογραφή της σύμβασης, θα δοθεί στον ανάδοχο ο τελικός πίνακας σημείων 

παράδοσης. Στη συνέχεια, θα συγκεντρώσει, θα ελέγξει και θα αποστείλει στην ΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα 

Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα Δελτία Αποστολής των ειδών στις διευθύνσεις και τα πρότυπα έντυπα των 

Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής 

παραλαβής των Πακέτων με τα συγκεκριμένα αναλώσιμα σχολικά είδη, οι οποίες θα έχουν 

συσταθεί από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ευθύνη του 

Διευθυντή ΠΕ και του Διευθυντή ΔΕ. 

Τα Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, θα φέρουν τα ονοματεπώνυμα και τις 

πρωτότυπες υπογραφές των μελών της Επιτροπής Παραλαβής, καθώς και τη σφραγίδα της 

Διεύθυνσης.  

Τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής του Αναδόχου θα φέρουν κάτω από την ένδειξη παρελήφθη την 

υπογραφή ενός μέλους της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ή εκπροσώπου της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης.  

Τα συμπληρωμένα πρωτότυπα έντυπα του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και 

τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής θα συλλεχθούν, θα ελεγχθούν και θα αποσταλούν στο σύνολό 

τους, με ευθύνη του Αναδόχου, στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει το πολύ εντός πενήντα ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

Σύμβασης να ολοκληρώσει τη διανομή όλων των Πακέτων στα προβλεπόμενα σημεία παράδοσης 

και στη συνέχεια εντός σαράντα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία αποστολή, την 
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παράδοση του συνόλου των παραστατικών διανομής (Πρωτότυπα Πρωτόκολλα Ποσοτικής και 

Ποιοτικής Παραλαβής και Πρωτότυπα Δελτία Αποστολής) στην ΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Σε περίπτωση ζημιών, φθοράς, ελλείψεων κ.λπ. του σχετικού υλικού κατά την παραλαβή του από 

την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής στην εκάστοτε ΔΠΕ και ΔΔΕ, ενημερώνεται άμεσα ο 

Ανάδοχος από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης 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 ΙΙ, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σε εύλογο 

χρονικό διάστημα να αποστείλει στον Ανάδοχο τη νέα ταχυδρομική διεύθυνση. 

Τα πρωτότυπα Πρωτόκολλα Παραλαβής και τα Δελτία Αποστολής παραλαμβάνονται και ελέγχονται 

από την Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της ΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία 

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

πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την οριστική παραλαβή του έργου και την πληρωμή του 

Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης και της Σύμβασης. 

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο εντός ενενήντα (90) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Προβλεπόμενα σημεία παράδοσης  και πλήθος πακέτων  

 

Πίνακας 3 – Σημεία Παράδοσης 

Α/Α ΠΔΕ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛ. 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΚΕΤΩΝ  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑ

ΣΙΟ 

1 

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 2521351424 2 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 65110 

2510291541 

2513503541 
1 3 0 

2 

Θ
ΕΣ

ΣΑ
Λ

ΙΑ
Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ & Δ. 

ΤΣΑΤΣΟΥ 2 
41335 2410258332 4 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 164 38221 2421039076 1 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11 41222 2410254585 0 0 2 

3 

Η
Π

ΕΙ
Ρ

Ο
Υ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ & 

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15Α 
45444 2651024947 7 5 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 1 48100 2682362150 3 4 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ανεξαρτησίας 146Α & 

Φιλικής Εταιρείας 
45444 2651054410 0 0 2 

4 

Δ
. 

ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΗΛΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

21 
27100 2621040256 2 0 0 

6 

Β
. Α

ΙΓ
Α

ΙΟ
Υ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΛΕΣΒΟΥ 
ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ 17 81100 2251037387 3 8 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΣΑΜΟΥ 

 ΚΑΝΑΡΗ (ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ) 
83100 2273021335 2 2 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΧΙΟΥ 
ΟΙΝΟΠΙΩΝΟΣ 1 82100 2271044234 4 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΛΕΣΒΟΥ 
Γ. ΜΟΥΡΑ 10 81100 2251048240 0 0 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΣΑΜΟΥ 
ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΙ ΝΤΑΕΛ 83100 2273021349 0 0 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΧΙΟΥ 
ΚΑΛΟΥΤΑ 2 82131 2271044816 0 0 3 

7 

Κ
. Μ

Α
Κ

ΕΔ
Ο

Ν
ΙΑ

Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 56430 2310643041 7 16 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 59100 2331350163 7 6 0 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 61100 

2341025510 

(εσωτ. 7) 
5 9 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 60132 2351046954 2 2 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΣΕΡΡΩΝ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2 62100 2321047512 5 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β΄ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 56430 2310605703 0 0 10 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜ. ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ 1 59100 2331078900 0 0 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 61100 

2341353323 

2341353364 

2341353372 

0 0 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΩΝ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 2 60100 2351049900 0 0 1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΣΕΡΡΩΝ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2 62110 2321047530 0 0 5 

8 

Δ
. Μ

Α
Κ

ΕΔ
Ο

Ν
ΙΑ

Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
51100 2462353131 3 3 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
51100 2462353146 0 0 2 

9 

Α
ΤΤ

ΙΚ
Η

Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΑΘΗΝΑΣ Α΄ 
ΔΩΡΟΥ 9 10432 2105234386 5 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ 
ΜΑΚΡΗΣ  3 12241 2105452427 3 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 150 & 

ΑΝΔΡΙΚΟΥ 4 
15354 2106658231 4 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΡΑΟΛΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

50 
18532 2104117826 2 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

82 
19200 2131600838 1 0 0 

10 

ΣΤ
. Ε

Λ
Λ

Α
Δ

Α
Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
32131 2261350388 2 9 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8 34100 2221089198 3 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 60 & 

ΚΥΠΡΟΥ 
35133 2231352726 2 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39, 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
32100 2261350362 0 0 2 
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Με την υπογραφή της σύμβασης, θα δοθεί στον ανάδοχο ο τελικός πίνακας σημείων παράδοσης 

  

11 

Ν
Ο

ΤΙ
Ο

Υ
 Α

ΙΓ
Α

ΙΟ
Υ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Γ. ΜΑΥΡΟΥ 2 ΖΕΦΥΡΟΣ 85100 2241364804 7 9 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2 85132 2241055826 0 0 4 

ΣΥΝΟΛΟ 87 106 39 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Για τη Σύμβαση  

 «Προμήθεια αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτουμένων για την υποστήριξη της λειτουργίας των 

Δ.Υ.Ε.Π.» στο πλαίσιο του Έργου 3 της Δράση «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο 

Εκπαιδευτικό Σύστημα» με κωδικό ΟΠΣ 5002810 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

ΠΑΚΕΤΟ  
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ 

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΑΚΕΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  

ΠΑΚΕΤΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  

 87    

ΠΑΚΕΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 106    

ΠΑΚΕΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 39  ΦΠΑ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

(αριθμητικώς) *1  
                          [1]   

  
ΣΥΝΟΛΟ 

(ολογράφως) 
   

*1:ΠΡΟΣΟΧΗ: η τιμή του  ΠΕΔΙΟΥ [1] δεν πρέπει να υπερβαίνει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό χωρίς την προαίρεση της παρούσας 

διακήρυξης, δηλαδή τις 40.620,38€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 50.369,27€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 

Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

Επωνυμία εταιρείας :       

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  …Εκατόν είκοσι 

(120)…ημέρες 

  

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………………..……………… 

Ημερομηνία                       : ………….….…..……………

…. 

 

  

 

                                        

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ––ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- 
[ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 

 [Για συμβάσεις κάτω των ορίων:  

Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Η χρήση της ως 
άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους 
οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc 
αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-
entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-
odhgiwn]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από 
την Αναθέτουσα Αρχή)  

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 ........................... 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. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την……………………. (διάρκειας 2 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 VI –  Υπόδειγμα τεχνικής  προσφοράς 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

                                                                                                 

                                                      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, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………….., για την υπ’ αριθμ. πρωτ:                           
                              (ΑΔΑΜ: ……………….                          ) Διακήρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την προμήθεια 
αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτούμενων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π.. 

1. Δεσμεύομαι για την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα 1,  
για το σύνολο των υλικών του ΠΙΝΑΚΑ 2, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, 
τα οποία θα παραδοθούν στους τόπους παράδοσης του ΠΙΝΑΚΑ 3 του Παραρτήματος ΙΙ της 
διακήρυξης.  

2. Τα προσφερόμενα είδη καλύπτονται με CE και είναι ασφαλή και κατάλληλα για χρήση σε σχολικό 
περιβάλλον από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

3. Δεσμεύομαι να τοποθετήσω το σύνολο των σχολικών ειδών/πακέτο (εκτός της κούτας χαρτιού Α4) 
πριν τις αποστολές, εντός του κουτιού αποθήκευσης. 

4. Δεσμεύομαι να παραδώσω τα πακέτα (κουτί αποθήκευσης + κούτα Α4), σύμφωνα με τα στοιχεία, 
που περιλαμβάνει ο Πίνακας 3 του Παραρτήματος ΙΙ  

5. Δεσμεύομαι να συγκεντρώσω τα απαιτούμενα παραστατικά (δελτία αποστολής και πρωτόκολλα 
παραλαβής), να τα ελέγξω ως προς την ορθότητά τους και να τα παραδώσω στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 

6. Θα προσκομίσω στην αναθέτουσα οποιαδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση σχετικό με 
την προσφορά μου οποιαδήποτε στιγμή αυτό μου ζητηθεί 

                                                                                                                              Ημερομηνία:            -      -   2019 

                                                                                                                                              Ο – Η Δηλ…... 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (Υπογραφή) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:                         ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Σχέδιο Σύμβασης 

                                                                                                  

                                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 

ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

Mαρούσι, 

Αρ. Πρωτ.: 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

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

 αφενός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας 

(εφεξής η Αναθέτουσα Αρχή), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
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ΤΚ 151 80, εκπροσωπούμενης νόμιμα από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη 

Κεραμέως, 

 

 αφετέρου της εταιρείας «____________________» (εφεξής ο Ανάδοχος), που εδρεύει στην  

_______________, οδός ________________ , ΤΚ ____________,με ΑΦΜ 

_____________________ ( ∆ΟΥ ______________________) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. 

_____________________  του _________________, με ΑΔΤ:_______________________,  

Έχοντας υπόψη  το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και επιπλέον : 

 

1.  Την υπ’αριθμ. 208/4-11-2016 (ΑΔΑ: ΨΠΟΨ4653Ο7-Α7Γ) Απόφαση με θέμα «Ένταξης της 
Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο εκπαιδευτικό σύστημα», με 
Κωδικό ΟΠΣ 5002810 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης 2014-2020». 

2. Την υπ’αριθμ. 2185/Φ.24/26-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΧΑ465ΧΙ8) Απόφαση με θέμα «2η 
Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 
ετών, στο εκπαιδευτικό σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810 από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», 

3. Την υπ αριθμ:__________________________ (ΑΔΑ: ___________________________) 
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών για 
τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο των πράξεων 
του θέματος 

4. Την υπ αριθμ ____________________________ (ΑΔΑ: ______________________________) 
Περίληψη του Συνοπτικού Διαγωνισμού του θέματος και το υπ αριθμ 
_________________________ (ΑΔΑΜ: _____________________________) Αναλυτικό 
Τεύχος Διακήρυξης  του Συνοπτικού Διαγωνισμού του θέματος 

5. Την υπ.αριθμ. __________________________ προσφορά της εταιρείας 
«_________________________». 

6. Το από ______________ Πρακτικό ___της Επιτροπής Διενέργειας, όπως διαβιβάστηκε με το 
υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔ.ΕΣΠΑ ___________________________ έγγραφο. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: ___________________________ Απόφαση Έγκρισης του υπ’ αρ. 
_____________________ Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την την προμήθεια αναλώσιμων σχολικών 
ειδών απαιτούμενων για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. 

8. Τον υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔ.ΕΣΠΑ. _______________________ φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ___________________________. 

9. Το υπ’ αρ. ____________________ πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
των Αποτελεσμάτων του ως άνω διαγωνισμού, όπως διαβιβάστηκαν με τα υπ’ αρ. πρωτ. 
εισερχ. ΕΔ.ΕΣΠΑ. _________________________ έγγραφο. 

10. Την υπ.αριθμ ______________ (με ΑΔΑ: _________________  και ΑΔΑΜ 
___________________ ) Απόφαση Έγκρισης του υπ’ αρ. ______________________ 
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  και Κατακύρωσης του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτούμενων για τη 
λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.. 

11.  Το γεγονός ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό ΣΑΕ 20016ΣΕ74520000 
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Συνομολογήθηκαν έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:  

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη 

Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων 

σχολικών ειδών απαιτούμενων για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.  

 

Τα είδη της προμήθειας κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 30192700-8 : Γραφική ύλη.  

 

Συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης αφορά: 

 

1. Στη συγκέντρωση των σχολικών ειδών με τις προδιαγραφές του Πίνακα 1 (π.χ. μολύβια, 
μαρκαδόροι, τετράδια κ.ά.), στην ομαδοποίησή τους σε Πακέτα τριών κατηγοριών σύμφωνα 
με τον Πίνακα 2 της παρούσας:  

1. Πακέτο Νηπιαγωγείου,  

2. Πακέτο Δημοτικού και 

 3. Πακέτο Γυμνασίου  

. Σημείωση: όλα τα επιμέρους είδη που απαρτίζουν το πακέτο, θα τοποθετηθούν πριν τις αποστολές, 

εντός του κουτιού αποθήκευσης (είδος 41 του Πίνακα 2) εκτός της κούτας χαρτιού Α4 (είδος 1 του 

Πίνακα 2 της παρούσας). 

 

2. Στην Παράδοση των Πακέτων, σύμφωνα με τα στοιχεία (ποσότητες πακέτων και τόπους 
προορισμού) που περιλαμβάνει ο Πίνακας 3 της παρούσας 

3. Στη συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών, στον έλεγχό τους και στην αποστολή 
τους στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 Κουτί 5 πακέτων, κάθε πακέτο 500 φύλλων, 80γρ. 

2 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 
Πακέτο 500 φύλλων, ένα χρώμα 
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3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 Πακέτο 500 φύλλων 

4 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ Τετράδιο Σπιράλ Α4 2 Θεμάτων ≥70 φύλλων 

5 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ Σχολικό τετράδιο 17x25 ≥50 φύλλων 

6 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μπλε 1.00 ΜΜ 

7 ΜΟΛΥΒΙ Ξύλινο με γόμμα 

8 ΓΟΜΑ Μπλε/κόκκινο μεγάλη 

9 ΞΥΣΤΡΑ Βαρελάκι, πλαστική, διπλή 

10 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ Σετ ≥12 χρωμάτων σε συσκευασία 

11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Χοντροί, σετ ≥24 χρωμάτων σε συσκευασία 

12 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ Νούμερο 64, μεταλλική 

13 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νούμερο 64, 5 κουτιά των ≥2.000 τεμαχίων/κουτί 

14 ΔΙΑΚΟΡΕΦΤΗΣ Μεταλλικός, ≥10 φύλλων 

15 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑ 
Σετ ≥4 τεμαχίων, διαφόρων χρωμάτων 

16 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ   

17 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Σετ διορθωτικό και διαλυτικό  

18 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ (ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ) 
Εύρος διάστασης 15,5-16 cm 

19 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ (ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ) 
Εύρος διάστασης 12,7-13 cm 

20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 32mm, κουτί 100 τεμ. 

21 ΣΕΛΟΤΕΙΠ Βάση + 2 ταινίες 

22 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 25mm x 50m 

23 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 48mm x 50m 

24 ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Χρωματιστές, συσκευασία των 100 

25 ΚΟΛΛΑ STICK ≥10gr 

26 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ≥35ml 

27 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Με Κουμπί Α4 

28 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25x35x5cm 

29 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Α4 
Σετ 100 τεμ. 

30 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ≥5 σωληνάρια διαφόρων χρωμάτων 

31 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ Παλέτα ≥12 χρωμάτων 
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32 ΛΑΔΟΠΑΣΤΕΛ Σετ ≥12 χρωμάτων 

33 ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ≥6 τεμ. διαφόρων χρωμάτων 

34 ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΥΠΟΥ CANSON 50x70cm 4 τεμ. διαφόρων χρωμάτων 

35 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ 50x200cm ≥8 τεμ. διαφόρων χρωμάτων 

36 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΒΕΛΟΥΤΕ 25x35cm ≥10 φύλλα 

37 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΓΛΑΣΕ 25x35cm ≥10 φύλλα 

38 ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Α4 ≥30 φύλλα 

39 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ Σετ ≥12 Χρώματα 

40 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Σετ ≥30 τεμ. 

41 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
Πλαστικό με καπάκι και χερούλια. Μήκος ≥56cm, 

ύψος ≥31cm, πλάτος≥40cm, χωρητικότητα ≥50lt 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1 4 4 

2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 1 1 1 

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 1 1 1 

4 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ 0 10 5 

5 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ 0 15 0 

6 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 0 15 15 

7 ΜΟΛΥΒΙ 0 15 15 

8 ΓΟΜΑ 0 15 15 

9 ΞΥΣΤΡΑ 0 15 15 

10 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 10 7 0 

11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 10 7 1 

12 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ 1 1 1 

13 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 1 1 1 

14 ΔΙΑΚΟΡΕΦΤΗΣ 1 1 1 

15 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 1 1 
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16 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 1 1 

17 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 0 1 1 

18 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ (ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ) 1 1 1 

19 ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ (ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ) 10 15 15 

20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 1 1 1 

21 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 1 1 1 

22 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 1 1 1 

23 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 1 1 1 

24 ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 1 1 

25 ΚΟΛΛΑ STICK 5 15 15 

26 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ 5 5 1 

27 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15 15 15 

28 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1 1 1 

29 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 1 1 1 

30 ΤΕΜΠΕΡΕΣ 1 1 2 

31 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ 7 7 2 

32 ΛΑΔΟΠΑΣΤΕΛ 1 0 2 

33 ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 5 0 0 

34 ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΥΠΟΥ CANSON 10 1 0 

35 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ 10 4 0 

36 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΒΕΛΟΥΤΕ 10 0 0 

37 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΓΛΑΣΕ 10 0 0 

38 ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 10 7 10 

39 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ 10 7 0 

40 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 10 0 0 

41 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  1 1 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΔΕ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛ. 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΚΕΤΩΝ  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑ

ΣΙΟ 

1 

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 2521351424 2 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 65110 

2510291541 

2513503541 
1 3 0 

2 

Θ
ΕΣ

ΣΑ
Λ

ΙΑ
Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ & Δ. 

ΤΣΑΤΣΟΥ 2 
41335 2410258332 4 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 164 38221 2421039076 1 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11 41222 2410254585 0 0 2 

3 

Η
Π

ΕΙ
Ρ

Ο
Υ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ & 

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15Α 
45444 2651024947 7 5 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 1 48100 2682362150 3 4 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ανεξαρτησίας 146Α & 

Φιλικής Εταιρείας 
45444 2651054410 0 0 2 

4 

Δ
. 

ΕΛ
Λ

Α
Δ

Α
Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΗΛΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

21 
27100 2621040256 2 0 0 

6 

Β
. Α

ΙΓ
Α

ΙΟ
Υ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΛΕΣΒΟΥ 
ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ 17 81100 2251037387 3 8 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΣΑΜΟΥ 

 ΚΑΝΑΡΗ (ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ) 
83100 2273021335 2 2 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΧΙΟΥ 
ΟΙΝΟΠΙΩΝΟΣ 1 82100 2271044234 4 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΛΕΣΒΟΥ 
Γ. ΜΟΥΡΑ 10 81100 2251048240 0 0 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΣΑΜΟΥ 
ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΙ ΝΤΑΕΛ 83100 2273021349 0 0 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΧΙΟΥ 
ΚΑΛΟΥΤΑ 2 82131 2271044816 0 0 3 

7 

Κ
. 

Μ
Α

Κ
ΕΔ

Ο
Ν

ΙΑ
Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 56430 2310643041 7 16 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 59100 2331350163 7 6 0 
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ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 61100 

2341025510 

(εσωτ. 7) 
5 9 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 60132 2351046954 2 2 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΣΕΡΡΩΝ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2 62100 2321047512 5 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β΄ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 56430 2310605703 0 0 10 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜ. ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ 1 59100 2331078900 0 0 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 61100 

2341353323 

2341353364 

2341353372 

0 0 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΩΝ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 2 60100 2351049900 0 0 1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΣΕΡΡΩΝ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2 62110 2321047530 0 0 5 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη 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:  

 

8 

Δ
. Μ

Α
Κ

ΕΔ
Ο

Ν
ΙΑ

Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
51100 2462353131 3 3 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
51100 2462353146 0 0 2 

9 

Α
ΤΤ

ΙΚ
Η

Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΑΘΗΝΑΣ Α΄ 
ΔΩΡΟΥ 9 10432 2105234386 5 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ 
ΜΑΚΡΗΣ  3 12241 2105452427 3 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 150 & 

ΑΝΔΡΙΚΟΥ 4 
15354 2106658231 4 6 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΡΑΟΛΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

50 
18532 2104117826 2 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

82 
19200 2131600838 1 0 0 

10 

ΣΤ
. Ε

Λ
Λ

Α
Δ

Α
Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
32131 2261350388 2 9 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8 34100 2221089198 3 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 60 & 

ΚΥΠΡΟΥ 
35133 2231352726 2 0 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39, 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
32100 2261350362 0 0 2 

11 

Ν
Ο

ΤΙ
Ο

Υ
 Α

ΙΓ
Α

ΙΟ
Υ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Γ. ΜΑΥΡΟΥ 2 ΖΕΦΥΡΟΣ 85100 2241364804 7 9 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2 85132 2241055826 0 0 4 

ΣΥΝΟΛΟ 87 106 39 
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Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Υπουργείο Παιδείας και 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: ______________, οδός 

______________, ΤΚ _____________ 

Τηλ. __________  fax __________________ 

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 ________________________(ολογράφως) 

(______________€) προ ΦΠΑ, ήτοι _________________________________(ολογράφως)  

(_______________€) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ., που ορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση και 

ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου έχει ως εξής:  

2.Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, με εξόφληση 100% του συμβατικού 

τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του 

Έργου και κατόπιν εγκρίσεως από την Αναθέτουσα Αρχή του σχετικού πρακτικού παραλαβής της 

Επιτροπής  Παραλαβής του έργου.  

 

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται 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. 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

3.Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα εξής: 

•  Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής, 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. 
 

4.Φόροι - Κρατήσεις 
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: 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)    

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016   

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)   . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων: 

 

Ειδικός Λογαριασμός /Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Δημόσιο 

Α. Παπανδρέου 37 - ΤΚ 151 80 - Μαρούσι 

ΑΦΜ : 090051291  ΔΟΥ: Αμαρουσίου 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της Σύμβασης. 

 

2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να δημιουργήσει Πακέτα τριών 

(3) κατηγοριών:  

1. Πακέτο Νηπιαγωγείου,  

2. Πακέτο Δημοτικού και  
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3. Πακέτο Γυμνασίου, με συγκεκριμένα σχολικά είδη για τα Πακέτα της κάθε μιας 

κατηγορίας του ΠΙΝΑΚΑ 2 –ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της 

παρούσας, καθώς και να παραδώσει όλο το πλήθος των Πακέτων αυτών στα προβλεπόμενα 

σημεία παράδοσης του  ΠΙΝΑΚΑ 3 – ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ της παρούσας . (Με την υπογραφή 

της σύμβασης, θα δοθεί στον ανάδοχο ο τελικός πίνακας σημείων παράδοσης.) 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει το πολύ εντός πενήντα ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

Σύμβασης να ολοκληρώσει τη διανομή όλων των Πακέτων στα προβλεπόμενα σημεία παράδοσης 

και στη συνέχεια εντός σαράντα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία αποστολή, την 

παράδοση του συνόλου των παραστατικών διανομής (Πρωτότυπα Πρωτόκολλα Ποσοτικής και 

Ποιοτικής Παραλαβής και Πρωτότυπα Δελτία Αποστολής) στην ΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται τμηματικές παραδόσεις των σχολικών ειδών του Πίνακα 2 της 

παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας 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 ενός (1) μηνός. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη 

διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

2.Η διάρκεια  της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και σύμφωνη 

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. 

3.Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να μετατίθεται 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

5. Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης εφόσον δεν αλλοιώνουν το 

φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλόμενων μερών και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  

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

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/      
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Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν στην αύξηση του φυσικού  αντικειμένου με βάση τις 

προκύπτουσες ανάγκες  της Α.Α. και σε αντιστοιχία με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου με 

βάση τη μοναδιαία τιμή πακέτου. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε 

στιγμή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον προκύψουν αυξημένες  ανάγκες προμήθειας του 

φυσικού αντικειμένου.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή της προμήθειας 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.)  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που έχει 

οριστεί στο άρθρο 5 της παρούσας. 

3. Αναλυτικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να συγκεντρώσει, να ελέγξει και να αποστείλει στην ΕΔ 

ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα Δελτία Αποστολής των ειδών στις διευθύνσεις και τα πρότυπα 

έντυπα των Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τα μέλη της τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής των Πακέτων με τα συγκεκριμένα αναλώσιμα σχολικά είδη, οι οποίες θα 

έχουν συσταθεί από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ευθύνη 

του Διευθυντή ΠΕ και του Διευθυντή ΔΕ. 

Τα Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, θα φέρουν τα ονοματεπώνυμα και τις 

πρωτότυπες υπογραφές των μελών της Επιτροπής Παραλαβής, καθώς και τη σφραγίδα της 

Διεύθυνσης.  

Τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής του Αναδόχου θα φέρουν κάτω από την ένδειξη παρελήφθη την 

υπογραφή ενός μέλους της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ή εκπροσώπου της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης.  

Τα συμπληρωμένα πρωτότυπα έντυπα του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και 

τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής θα συλλεχθούν, θα ελεγχθούν και θα αποσταλούν στο σύνολό 

τους, με ευθύνη του Αναδόχου, στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4.Σε περίπτωση ζημιών, φθοράς, ελλείψεων κ.λπ. του σχετικού υλικού κατά την παραλαβή του από 

την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής στην εκάστοτε ΔΠΕ και ΔΔΕ, ενημερώνεται άμεσα ο 

Ανάδοχος από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης 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 Δ΄, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σε εύλογο 

χρονικό διάστημα να αποστείλει στον Ανάδοχο τη νέα ταχυδρομική διεύθυνση. 

5.Τα πρωτότυπα Πρωτόκολλα Παραλαβής και τα Δελτία Αποστολής παραλαμβάνονται και 

ελέγχονται από την Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων (Ε.Π.Π.Ε) της ΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την οριστική παραλαβή του έργου και 
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την πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης και της 

Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος   από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6.1.της 

παρούσας  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο   5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 1. Ο Ανάδοχος προσκόμισε κατά την υπογραφή της παρούσας ως εγγύηση για την τήρηση των όρων 

της την υπ’ αρ. _________________________ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία έχει 

εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 , της Τράπεζας ___________________, 

διάρκειας ___________(οολογράφως)(____) μηνών, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, ήτοι 

______________________(ολογράφως)(____________€).  
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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. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, οι οποίες 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5.  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. 

6. 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. 

7.  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. 

8.  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. 

9.  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. 

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 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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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 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 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 

αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της παρούσας ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 

νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

ΑΡΘΡΟ 13. 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 (εκχωρητής) 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 (εκδοχέας), που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό τις 

εξής προϋποθέσεις:  
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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 Αναδόχου 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 14. 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 15. 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 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1. 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. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας 

το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του 

αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
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3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία, που θα 

υποστεί από πλημμελή εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την 

παρούσα. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, 

όπως προβλέπεται παραπάνω. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα 

δικαιώματά της που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα 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 17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. 

2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 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  

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

                              

 

           

    

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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