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ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 

επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη 

«Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 

(κωδικός ΟΠΣ: 5062353) στον Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού», του 

Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Tον N. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον N. 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». 

3. Tο άρθρο 6 του Ν.4354/15 (ΦΕΚ 176 Α) «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.4314/14». 

4. Tον N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Tον N. 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.  

6. Tην 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».  

7. Το βιβλίο IV του Ν. 4412/16 «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», σε συνδυασμό με τα 
Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ 63 Α) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/17 
(ΦΕΚ 64 Α) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών», 
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8. Tον N. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

9. Το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

10. Tον N. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

11. Tην υπ’ αριθμ. 2/51557/0026/01 (ΦΕΚ Β 1209) ΥΑ Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

12. Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

14. Το άρθρο 87 παρ. 4 του Ν.4478/2017 (Α΄91). 

15. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

16. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

17. Της υπ’ αριθ. 76928 (Β’ 3075/2021) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,  

18. Της με αρ. 64233 (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και 

Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικής απόφασης με θέμα 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) 

Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 

(ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών για τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης», όπως ισχύει. 

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/EΥΘΥ.495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” και 

αντικατάσταση των υπ’ αρ. πρωτ. 10756/9−10−2002 (ΦΕΚ 1343/Β/16-10-2002) και 17817/28−11−2008 (ΦΕΚ 

2514/B/10-12-2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων», οι οποίες και καταργούνται. 

21. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση  Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

22. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

23. Τη με αρ. πρωτ. 520/09-03-2020 (κωδ. ΒΑ_ΕΤΠΑ_10α_113 Α/Α ΟΠΣ: 4193, ΑΔΑ: 6ΤΨ87ΛΩ-1Α9) Πρόσκληση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και τους φορείς αυτού, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να 

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης 

ανθρώπινου δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», με τίτλο «Αναβάθμιση των 

υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης». 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1562/07-05-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Βορείου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 

επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» ΕΣΠΑ 2014-2020 προκειμένου να ενταχθεί 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο». 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1561/07-05-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Βορείου Αιγαίου με θέμα «Υποβολή οριστικού πίνακα αναγκών σχολικών μονάδων επαγγελματικής 
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εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου 

Αιγαίου». 

26. Την υπ΄αρ. πρωτ. 1233/18-3-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΜΩ46ΜΤΛΗ-Λ0Σ) Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου Έργου και 

Υποέργου της Πράξης «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου», Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου 

δυναμικού», ΕΣΠΑ 2014-2020.  

27. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2002/24-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ397ΛΩ-5Γ6) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια 

εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ: 

5062353) στον Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού», του Ε.Π. «Βόρειο 

Αιγαίο», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11/19-1-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα με το οποίο διαβιβάστηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της ανωτέρω πράξης, από τη 

Μονάδα Υλοποίησης Β2 στη Μονάδα Γ’ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας. 

29. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1653/09-04-2021 (ΑΔΑ:620Η46ΜΤΛΗ-ΛΛΜ) Απόφαση με θέμα «Πρόσκληση Δημόσιας 

Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Προμήθεια 

εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου”». 

30. Την υπ΄αρ. πρωτ. Φ478.6/76/47239/A2/23-04-2021 (ΑΔΑ:9ΖΛΣ46ΜΤΛΗ-ΜΩΔ) Υ.Α. με θέμα «Έγκριση-

επικαιροποίηση προδιαγραφών ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». 

31. Την υπ΄αρ. πρωτ. Φ478.6/107/68571/A2/11-06-2021 (ΑΔΑ:63Ν246ΜΤΛΗ-Υ12) Υ.Α. με θέμα «Έγκριση-

επικαιροποίηση προδιαγραφών εξοπλισμού δομών εκπαίδευσης και ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». 

32. Το υπ’ αρ. πρωτ. 104/15-6-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα με το οποίο διαβιβάστηκαν οι επικαιροποιημένες 

Τεχνικές Προδιαγραφές του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 

επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της 

ανωτέρω πράξης, από τη Μονάδα Υλοποίησης Β2 στη Μονάδα Γ’ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας. 

33. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ οικ. 2050/10-08-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔ ΕΣΠΑ 3149/10-08-2021) διατύπωση θετικής 
γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επί του αρχικού σχεδίου 
Διακήρυξης. 

34. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Φ478.6/162/124345/A2/04-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΓΕ746ΜΤΛΗ-ΦΩ3) Υ.Α. με θέμα «Έγκριση-

επικαιροποίηση προδιαγραφών εξοπλισμού ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». 

35. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ 3078/13-12-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔ ΕΣΠΑ 4997/23-12-2021) διατύπωση θετικής 

γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επί του επικαιροποιημένου 

σχεδίου Διακήρυξης. 

36. Την υπ’ αρ. 2755/15-07-2021 (ΑΔΑ:9Ρ2Β46ΜΤΛΗ-Ξ4Ψ) Απόφαση με θέμα «Σύσταση-Συγκρότηση (α) Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και (β) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παραδοτέων 

για τα έργα προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και δομών 

υποστήριξης της εκπαίδευσης που προκηρύσσονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 

χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)», όπως ισχύει. 

37. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το σύνολο 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. 

38. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 

επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5062353 και με κωδικό ΣΑΕ 
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2020ΕΠ08810018 (Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0881) στον Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου 

δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020». 

 
Εγκρίνουμε 

 

Την Προκήρυξη και Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  για την 

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, η 

εγκατάσταση του εξοπλισμού εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης, στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (εφεξής «μονάδες εκπαίδευσης») των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λέσβου, 

Λήμνου, Σάμου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με σκοπό την ενίσχυση των ανωτέρω εργαστηρίων 

καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διδακτικών πρακτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση.  

Η προμήθεια αφορά στην κάλυψη του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία των μονάδων 

εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και 

κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή 

αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 

Ο διαγωνισμός διαιρείται σε τρία (3) Τμήματα (Lot). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός & ακριβείας. 

Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 

επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5062353) στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού», του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

Εθνικούς Πόρους. 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν 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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, 

οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για 

τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
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Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 

φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας, και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» της Διακήρυξης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές σε όσα τμήματα επιθυμούν αλλά κανένας υποψήφιος δεν 

μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περισσότερες από μία προσφορές ανά τμήμα στο πλαίσιο του διαγωνισμού, 

ειδάλλως απορρίπτονται όλες. 

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι τριών 

χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (523.295,97€) προ Φ.Π.Α 24%, ήτοι 

συνολικού ποσού εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (648.887,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Ο προϋπολογισμός ανά τμήμα έχει ως εξής: 

Τμήμα 1 – Ναυτιλιακών, 170.911,29€ προ ΦΠΑ (211.930,00€ με ΦΠΑ 24%) 

Τμήμα 2 – Μηχανολογίας, 243.545,97€ προ ΦΠΑ (301.997,00€ με ΦΠΑ 24%) 

Τμήμα 3 – Λοιπών Ειδικοτήτων (Δομικών Έργων-Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας, Υγείας,  Πρόνοιας & 

Ευεξίας) 108.838,71€ προ ΦΠΑ (134.960,00€ με ΦΠΑ 24%) 

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

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

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από 

Εθνικούς Πόρους.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής 

εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5062353 στον Άξονα Προτεραιότητας 2β 

«Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020». 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης ΣΑΕ 

2020ΕΠ08810018. 

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 

5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 

http://www.promitheus.gov.gr/
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των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Επίσης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Διακήρυξης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με 

τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή την ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

Καταληκτική ημερομηνία – Τόπος υποβολής προσφορών: Στις 14/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.  

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 

ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας το εξής στάδιο: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, ήτοι στις 18/03/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλουν προσφορά θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Διακήρυξη και στον Ν. 4412/2016. 

Η κατά τα παραπάνω πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών παρέχεται αποκλειστικά για το σκοπό της 

έννομης προστασίας των υποψηφίων. Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή αναπαραγωγή του 

περιεχομένου των προσφορών, το οποίο προστατεύεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Οι παραβάτες της 

παραπάνω απαγόρευσης υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη. 

Παροχή Πληροφοριών/Διευκρινίσεων  

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Διακήρυξης είναι οι:  

 Μαρία Κριάρη – τηλ.: 210 344 2135 
e-mail: mkriari@minedu.gov.gr  

 Περικλής Κλεάνθους - τηλ.: 210 344 2977  
e-mail: pkleanthous@minedu.gov.gr 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:mkriari@minedu.gov.gr
mailto:pkleanthous@minedu.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κανένας 

υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 

γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά 

σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με 

το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν 

ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος Διακήρυξης. Για την διενέργεια του 

Διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (Άρθ. 26, Ν. 4024/2011), η οποία θα 

παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές, θα τις αποσφραγίσει και θα τις αξιολογήσει σύμφωνα με τις διατάξεις 

της Διακήρυξης. Επιπλέον έχει συγκροτηθεί και τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των 

Παραδοτέων. 

Η προκήρυξη (SIMAP) της παρούσας σύμβασης θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια», όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3861/2010. 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

                         ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Προϊστάμενος Ε.Δ. ΕΣΠΑ.  

2. Μονάδες Β2’, Γ’ και Δ’. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΙΓΔ46ΜΤΛΗ-2ΒΦ
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