
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας 

 

 
1 

 

 
          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

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

     Ιστοσελίδα          :  www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες  :  Θανασουλοπούλου Ε. 
Τηλέφωνο  :  210-344 3332 
e-mail  :  ethanas@minedu.gov.gr  
 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 
 
 
                         Mαρούσι, 24/03/2022  
                         
                       Αρ. Πρωτ.:  870 
 
                               
   
 
 

   ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου αξιολόγησης της Πράξης «Μια 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, με συγχρηματοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

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

 

Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τον ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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

3. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, ….», όπως ισχύει.  

5. Το άρθρο 6 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)» περί 
μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα 
Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας 
Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει,  

6. Τον ν. 4912/2022 (Α΄59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής 
Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” […]»,87. Την 
ΥΑ με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, 
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε με την 120497/ΕΥΣΣΑ2403 
(ΦΕΚ3943/τ.Β/9-11-2017) και ισχύει, 

8. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.908/ 94139/ Η/ 18-8-2011 Υ.Α. «Απόφαση διακοπής μετακίνησης διοικητικού υπαλλήλου 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου στην Ειδική 
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Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» 
στον κ.  Βαλιάντζα Κωνσταντίνο,  

9. την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 8/Β’/10-01-2020) περί μεταβιβάσεως δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, 

10. Την υπ’αριθμ. 92543/20-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΜ246ΜΤΛΡ-ΑΕΥ) Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της Πράξης «Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010706 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 12. Τις ανάγκες της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας», και το ισχύον Τεχνικό Δελτίο Πράξης, 

11. Το με αρ. 27/15-03-2022 Υ.Σ. της Μονάδας Β2 της ΕΔ ΕΣΠΑ με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές για την αξιολόγηση 
της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, 

12. Το γεγονός  ότι η δαπάνη θα καλυφθεί  από την Σ.Α. 3451 - Εκπαίδευση και συγκεκριμένα από τον   Κωδικό ΣΑΕ: 

2017ΣΕ34510056, από τον οποίο χρηματοδοτείται η Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών 

μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010706 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση 2014-2020»,  

  
 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για την 

απευθείας ανάθεση έργου για την αξιολόγηση της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών 

Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους 

Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020» 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την προμήθεια των υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

(24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην 

έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας (Αναθέτουσα Αρχή), επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 

37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, Γραφείο 1031-Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Τετάρτη, 30/03/2022 

και ώρα 13:00. 

 

Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας  του Υπουργείου  

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  www.epiteliki.minedu.gov.gr. 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Αναθέτουσα  Αρχή   

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι Αττικής 
Ιστοσελίδα: www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Email: epiteliki@minedu.gov.gr  
Γεωγραφική Περιοχή Φορέα (NUTS): EL301 Βόρειος Τομέα Αθηνών 

Σύμβαση 

Αξιολόγησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη 
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους 
Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020» 

Κωδικός CPV 73110000-6 -Υπηρεσίες έρευνας  

Είδος σύμβασης Υπηρεσίες 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 

Κριτήριο Ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία   :   30/03/2022 
Ημέρα             :   Τετάρτη 
Ώρα                 :    13:00 

Προϋπολογισμός έργου – εκτιμώμενη 
αξία σύμβασης 

20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι  24.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Διάρκεια Σύμβασης 
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το αργότερο και την 15η 
Ιουλίου 2022  

Χρηματοδότηση έργου 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με 
κωδικό ΟΠΣ 5010706, για το Εθνικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 
2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο 

Κωδικός Συλλογικής Απόφασης Ένταξης – 
Σ.Α.Ε. Χρηματοδότησης  

2017ΣΕ34510056 

 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών 
Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα υλοποιείται στο πλαίσιο των Υποέργων: Υποέργο 13 «Υποστηρικτικές 
ενέργειες ΑΠ7 ΛΑΠ - Επέκταση», Υποέργο 14 «Υποστηρικτικές ενέργειες ΑΠ7 ΜΕΤ - Επέκταση», Υποέργο 15 
«Υποστηρικτικές ενέργειες ΑΠ7 ΠΑΠ - Επέκταση», Υποέργο 16 «Υποστηρικτικές ενέργειες ΑΠ8 ΜΕΤ - Επέκταση» και 
Υποέργο 17 «Υποστηρικτικές ενέργειες ΑΠ9 ΠΑΠ - Επέκταση» και συγκεκριμένα της Ενέργειας 3 «Τελική έκθεση 
αξιολόγησης», και αφορά στην: 

• Ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης, ως προς την καταλληλότητα/εγκυρότητα των 
μεθοδολογικών επιλογών, μεθοδολογίας αξιολόγησης της Πράξης 

• Αξιολόγηση της Πράξης βάσει έρευνας πεδίου στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. που εμπλέκονται στο πρόγραμμα 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης και του έργου του Αναδόχου παρατίθενται στο 

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για το υπό ανάθεση έργο ανέρχεται στο ποσό των 20.000€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι  στο ποσό των 24.800€ (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 
– Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδικό ΟΠΣ 5010706, για το Εθνικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δαπάνη που προκαλείται θα 
βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2017ΣΕ34510056. 
 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι το αργότερο και την 15η Ιουλίου 
2022. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα 
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως και με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης που δύναται να επέλθει, θα εξασφαλίζει την 
εκτέλεση του έργου όπως αυτό προδιαγράφεται αναλυτικά στην παρούσα σύμβαση. 

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει το συμβατικό τίμημα ή μέρος αυτού χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις 
για αθέτηση της σύμβασης. 
Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος 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 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

i. Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής. 

ii. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του 
εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.  

iii. 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. 
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του Έργου.  
Επισημαίνεται ότι: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κόψει ξεχωριστό παραστατικό πληρωμής ανά κατηγορία 
Περιφέρειας (πέντε (5) ξεχωριστά παραστατικά). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
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πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων.  

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
α- κράτηση ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του ν. 4912/2022, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης 
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 

β- παρακράτηση φόρου 8 % επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την εκτέλεση 
της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία.  
 
7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αποκλείεται οικονομικός φορέας από την διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) όταν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα εγκλήματα 

που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

β) όταν έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Οι περιπτώσεις της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται 

όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους 

όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, 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 την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 πριν 

από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος είτε θα κατατεθεί στην 

έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠAIΘ Τομέα Παιδείας (Αναθέτουσα Αρχή), επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, Γραφείο 1031-Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την 30/03/2022, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 13:00 είτε θα αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο 

(ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας courier, κλπ) όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη.  

Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην Αναθέτουσα Αρχή 

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

αυτήν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των 

προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.  

 O φάκελος προσφορά θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου, τα 

στοιχεία της  αναθέτουσας αρχής και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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για την απευθείας ανάθεση του έργου αξιολόγησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη 

Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020» 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/03/2022 ώρα 13:00 

 

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

 

 

 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

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

οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα 

ότι:  

-  δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,  

-  δεσμεύεται, στην περίπτωση ανάδειξής του ως προσωρινού αναδόχου, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για την 

ανάθεση του έργου όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας πρόσκλησης (βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο 

από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ, φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, 

απόσπασμα ποινικού μητρώου, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε 

βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας) 

-  δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

παρούσα πρόσκληση, και  

- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

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

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV της παρούσας.  

2. Πίνακα Συμμόρφωσης, συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας   

3. Σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα περιλαμβάνεται 

συμπληρωμένος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 

ΙΙΙ της παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι:  

i. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής 
Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
είναι μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 

ii. Η συνολική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό 
προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης.  

iii. Στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες του Αναδόχου. 

iv. Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι προσφερόμενες τιμές 
είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
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v. Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές 
του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.  

vi. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο για τουλάχιστον 60 ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

vii. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. 

 Επίσης, απορρίπτεται προσφορά που: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 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 

γ) θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής 

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι υποβληθείσες προσφορές θα αποσφραγισθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

των προσφορών. Η επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές με φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής 

προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών, ως Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή στο πεδίο 

για την συνολική αξία προ ΦΠΑ, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο 

πρακτικό. 

10. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O Ανάδοχος πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης και κατόπιν ενημέρωσής του από την αναθέτουσα αρχή, 

οφείλει να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συντάξει το σχετικό πρακτικό για την 

ανάδειξη του Αναδόχου. 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος οφείλει, να προσέλθει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. 

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

i) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, 

ii) για τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απόσπασμα ποινικού μητρώου 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

iii)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, 

iv) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά 

περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά 

την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 
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v) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του 

οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης 

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

ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ 

αυτού του λόγου στους υποψηφίους.  

                                      
Η παρούσα Πρόσκληση θα στο αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και 

στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL):  

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el         

 
 
 

  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

   

  

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Συνημμένα: 

1. Παράρτημα Ι: Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης 

2. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας συμμόρφωσης 

3. Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

4. Παράρτημα IV: Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

 

 

 

 

 

 

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

Εταιρεία Τηλ. 
 

E-mail 

ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών & Μελετητικών 
Υπηρεσιών 

2810361242 info@etam.gr 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ 2106929258 info@knowledge.com.gr 

Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα (IDS) ΕΠΕ. 2310508034 'info@ids-ltd.gr'  

Knowledge & Innovation Consultants Συμβουλευτική ΜΕΠΕ 2106838950 'info@kinno.eu' 

MECCANICA GROUP A.E. 2310029141 'info@meccanica.gr' 

NOISIS- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε 

2310455299 'info@noisis.gr' 

PALMOS ANALYSIS 2111069362 'info@palmosanalysis.gr' 

Ε. Νικολαΐδης - Μ. Μανιάτη ΟE (Premium Consulting) 2107213919 'info@premiumc.gr' 

Πρόοψις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ 2105244760 'info@proopsis.gr' 

REMACO AE. 2106725966 'remaco@remaco.gr' 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Αντικείμενο της Πράξης 

 Αντικείμενο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδικό ΟΠΣ 

5010706, αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄ τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ, αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία κατά το 

σχολικό έτος 2017-2018, και στη συνέχεια, στη φάση διεύρυνσης, σε 400 περίπου σχολικές μονάδες από το σχολικό 

έτος 2018-2019 και για τέσσερα (4) σχολικά έτη. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική 

υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. 

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις που αφορούν σε υποστήριξη των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους εφαρμόζεται από 

τη φάση της πιλοτικής εφαρμογής για το σύνολο των σχολείων της φάσης διεύρυνσης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 

Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», υλοποιούνται οι ακόλουθες Δράσεις: 

Δράση 1: Υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών: Δημιουργούνται Δίκτυα σχολείων κατά προτεραιότητα με τη 

συμμετοχή των πιλοτικών σχολείων αρχικά και δευτερευόντως με τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες που θα 

εμπλακούν στο πρόγραμμα, ενώ αναπτύσσεται δίκτυο εθελοντισμού των εκπαιδευτικών. Η δικτύωση αφορά 

επίσης στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, στη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης με στόχο 

εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε προμήθεια 

εξοπλισμού απαραίτητου για την από απόσταση επικοινωνία, ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών των μαθητών και 

εκπαιδευτικών κλπ. 

Δράση 2: Δίκτυο ψυχολόγων: Η δράση αφορά στη στελέχωση των ΕΠΑΛ με ψυχολόγους για την υποστήριξη 

μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ επιχειρείται και δικτύωση και με άλλες ψυχοκοινωνικές δομές. 

Δράση 3: Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία: Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται οι μαθητές στο γραμματισμό και 

αριθμητισμό, κυρίως στην Α΄ τάξη Λυκείου και δευτερευόντως στις άλλες τάξεις. Σε αυτό το πλαίσιο στελεχώνονται 

τα ΕΠΑΛ με εκπαιδευτικούς. 

Δράση 4: Επιστημονική υποστήριξη παρεμβάσεων: Επιστημονική υποστήριξη παρεμβάσεων Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑΛ. Υπάρχει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη του συνόλου των παρεμβάσεων «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». 

Ειδικότερα για την πιλοτική εφαρμογή υπήρξε εποπτεία για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και δόθηκαν 

κατευθύνσεις για την επιλογή καλών πρακτικών. 

Δράση 5: Διάχυση Παρεμβάσεων: Στο πλαίσιο της δράσης επιχειρείται διάχυση των επιμέρους δράσεων με 

ημερίδες, έντυπο υλικό, καταχωρήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές καμπάνιες για το σύνολο των 

παρεμβάσεων και  

Δράση 6: Αξιολόγηση Παρεμβάσεων: Όλες οι παρεμβάσεις και οι επιμέρους δράσεις θα αξιολογηθούν για την 

επίτευξη των στόχων τους. 

 

2. Συνοπτικό Αντικείμενο της Πρόσκλησης 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών 

Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορά στην: 

 Ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης, ως προς την καταλληλότητα / εγκυρότητα των 

μεθοδολογικών επιλογών, μεθοδολογίας αξιολόγησης της Πράξης 

 Αξιολόγηση της Πράξης βάσει έρευνας πεδίου στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. που εμπλέκονται στο 

πρόγραμμα 

 

3. Αναλυτική περιγραφή του έργου του Αναδόχου 
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Η Πράξη θα αξιολογηθεί ποιοτικά και ποσοτικά με βάση τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής 

της. Η αξιολόγηση θα καλύπτει τις αναφερόμενες δράσεις. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος πρόκειται να εκτελέσει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας 

(ΠΕ): 

 

 Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ 1): Αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής της Πράξης και ανάπτυξη πλήρους και 

επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και εργαλείων για την αποτίμηση της Πράξης. 

Στο Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ 1) θα πραγματοποιηθεί κατ’ αρχάς καταγραφή του πλαισίου εφαρμογής (θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικό πλαίσιο κλπ.) της Πράξης. Στη συνέχεια, θα παρουσιάζεται ολοκληρωμένα και 

αναλυτικά η μέθοδος και τα εργαλεία αξιολόγησης. Η μεθοδολογία θα καταδεικνύει το θεωρητικό και επιστημονικό 

υπόβαθρό της. 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1. Η αξιολόγηση αφορά: 

 Την ποιοτική και ποσοτική υλοποίηση των στόχων του φυσικού αντικειμένου της Πράξης 

 Την αποτύπωση του ιδιαίτερου πλαισίου εφαρμογής της Πράξης στις σχολικές μονάδας ΕΠ.Α.Λ. που 

εμπλέκονται στο πρόγραμμα, τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν, τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση τόσο σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, όσο 

και με την εφαρμογή του προγράμματος γενικότερα, καθώς και τις αιτίες και τις συνέπειες των 

προβλημάτων  

 

2. Βασικό εργαλείο για τη μελέτη επίτευξης των στόχων της Πράξης αποτελεί η έρευνα πεδίου, η οποία θα αφορά 

τους παρακάτω εταίρους της εκπαιδευτικής κοινότητας (Ομάδες Στόχοι): 

1. Μαθητές ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  

2. Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα   

3. Ψυχολόγοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα   

4. Φορέας λειτουργίας της Πράξης 

Επισημαίνεται ότι: Οι ωφελούμενες σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ., που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, κατανέμονται 

σε πέντε κατηγορίες περιφέρειας, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες περιφέρειες της ελληνικής 

επικράτειας, οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Α7 ΛΑΠ): Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα, 

Ήπειρο, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία 

2. Μετάβαση (Α7 ΜΕΤ): Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά και Κρήτη 

3. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Α7 ΠΑΠ): Αττική 

4. Μετάβαση (Α8 ΜΕΤ): Στερεά Ελλάδα 

5. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Α9 ΠΑΠ): Νότιο Αιγαίο 

Το δείγμα για την αξιολόγηση της Πράξης θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ≥ 5%, δηλαδή ≥ 20 σχολικών 

μονάδων ΕΠΑ.Λ., και θα προκύψει από τις ανωτέρω πέντε κατηγορίες περιφερειών λαμβάνοντας υπόψη τα 

εξής ποσοστά: 

 Για την κατηγορία περιφέρειας Α7 ΛΑΠ: 40% (πλήθος σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. ≥ 8) 

 Για την κατηγορία περιφέρειας Α7 ΜΕΤ: 23% (πλήθος σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. ≥ 5) 

 Για την κατηγορία περιφέρειας Α7 ΠΑΠ: 22% (πλήθος σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. ≥ 4) 

 Για την κατηγορία περιφέρειας Α8 ΜΕΤ: 5% (πλήθος σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. ≥ 1) 
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 Για την κατηγορία περιφέρειας Α9 ΠΑΠ: 6% (πλήθος σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. ≥ 2) 

Σημειώνεται ότι: Το 5% αφορά στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. που θα ανταποκριθούν πλήρως. 

Στο ΠΕ 1 θα παρουσιάζονται αναλυτικά: 

 Η επιστημονική τεκμηρίωση της καταλληλότητας / εγκυρότητας των μεθοδολογικών επιλογών και των 

ερευνητικών εργαλείων με τεκμηρίωση των αιτίων βάσει των οποίων προκρίνονται αυτά για την 

αξιολόγηση της Πράξης, σε σχέση με όσα χρησιμοποιούνται εν γένει. Σκοπός είναι να πραγματοποιηθεί  

έρευνα πεδίου σε επαρκές δείγμα με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες στόχους και διεξαγωγή 

συνεντεύξεων σε όσες ομάδες στόχους κριθεί απαραίτητο  

 Οι δράσεις της Πράξης που θα καλυφθούν από την αξιολόγηση 

 Οι δείκτες και οι παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν. Οι δείκτες που θα μελετηθούν θα είναι τουλάχιστον 

αυτοί που χρησιμοποιούνται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ της Πράξης, όπως ισχύουν για την εφαρμογή του 

προγράμματος 

Ως ποιοτικοί δείκτες θα είναι κατ’ ελάχιστο η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος της 

Πράξης ως προς: 

- Την απόκτηση βασικών γνώσεων και ενίσχυση των μαθητών ΕΠΑ.Λ. στο γραμματισμό και αριθμητισμό, την 

υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών από τους ψυχολόγους, το βαθμό και την αποτελεσματικότητα της 

δικτύωσης με άλλες ψυχοκοινωνικές δομές και το βαθμό της δικτύωσης των εκπαιδευτικών που αφορά στη 

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, στη συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς με στόχο 

εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης. 

 Τα ερωτηματολόγια ανά κατηγορία ερωτώμενων, με ανάπτυξη και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας 

δημιουργίας τους [έκταση ερωτηματολογίου, αριθμός και είδος ερωτημάτων (ανοικτά – κλειστά), τεχνικές 

διατύπωσης στοχευμένων ερωτημάτων, τεχνικές διάγνωσης αξιοπιστίας απαντήσεων]. Για τη δημιουργία 

των ερωτηματολογίων ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ορισμένα χαρακτηριστικά όπως πληρότητα, 

συνοχή, σαφήνεια, κατάλληλη δομή, συντομία, τελειότητα παρουσίασης, δυνατότητα ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας, πρόβλεψη απαραιτήτων οδηγιών συμπλήρωσης 

 Ο αριθμός των εργαλείων (συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων κ.α.) και το στατιστικό δείγμα που θα 

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για καθεμία από τις ομάδες στόχους, η επιστημονική τεκμηρίωση της 

επάρκειάς τους σε σχέση με το είδος και το μέγεθος των αξιολογούμενων σημείων, ώστε να εξασφαλίζεται 

η εγκυρότητα των συμπερασμάτων 

 Ο τρόπος διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων, ο οποίος μπορεί να γίνει είτε μέσω ανάρτησης των 

ερωτηματολογίων σε ιστοσελίδα ή/και δια ζώσης (επιτόπιες επισκέψεις) ή/και ταχυδρομικά, ή/και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή/και μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) κλπ). Όσον αφορά στις 

συνεντεύξεις μπορεί να γίνει μέσω του διαδικτύου (διαδικτυακές συνεντεύξεις) ή/και δια ζώσης (επιτόπιες 

επισκέψεις) 

 Η μεθοδολογία των συνεντεύξεων (τρόπος και τόπος διεξαγωγής, διατύπωση βασικών ερωτήσεων, 

μέθοδος επεξεργασίας απαντήσεων)  

Αποτέλεσμα του ΠΕ 1 θα είναι το Παραδοτέο 1 (Π1) «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων 

ΕΠΑΛ», και ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και εργαλείων για την 

αξιολόγηση της Πράξης». 

 

 Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ 2): Διενέργεια της αξιολόγησης, επεξεργασία των στοιχείων και εξαγωγή 

αποτελεσμάτων. 
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Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ 2) θα παραδοθεί, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που αναλύεται στην 

παρούσα πρόσκληση, το Παραδοτέο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 2 με καταγραφή των πεπραγμένων ενεργειών και 

πίνακες αποτελεσμάτων μετά την επεξεργασία. 

 

Η υλοποίηση του ΠΕ 2 θα γίνει βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται στο ΠΕ 1. Αποτέλεσμα του ΠΕ 2 είναι το 

Παραδοτέο 2 (Π2) « Έκθεση Αξιολόγησης». 

Η Έκθεση αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα αναφορικά και σε συσχέτιση με την 

υλοποίηση της Πράξης και στην οποία θα πρέπει να: 

 Καταγράφεται η αξιολόγηση της Πράξης. 

 Εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για τους στόχους της Πράξης, του τρόπου υλοποίησής της και των 

άμεσων αποτελεσμάτων της, καθώς και όλων των συντελεστών του προγράμματος  

 Αναδειχτούν οι πρόσθετες ανάγκες ή ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχου. 

 Καταγραφούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά το σύνολο εφαρμογής της Πράξης για την σχολική 

χρονιά 2021-2022. 

 Διατυπωθούν προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας της Πράξης. 

Το κόστος μετακινήσεων, αποστολής και συλλογής των ερωτηματολογίων σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον 

Ανάδοχο. Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση που οι ερωτηθέντες των 

ομάδων στόχων αρνηθούν αποδεδειγμένα να συνεργαστούν μαζί του. Ως αποδεικτικό μη ανταπόκρισης θεωρείται 

το ενημερωτικό έγγραφο του Αναδόχου προς τις ομάδες-στόχο, το οποίο τεκμηριώνεται από τον αριθμό 

πρωτοκόλλου εξερχομένου του Αναδόχου ή/και από το αποδεικτικό αποστολής του fax ή του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, καθώς και από τα έγγραφα υπενθύμισης του Αναδόχου τα οποία τεκμηριώνονται ομοίως (σε 

περίπτωση άρνησης συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τις ομάδες-στόχο ο Ανάδοχος επαναλαμβάνει τη 

διαδικασία η οποία τερματίζεται μετά από δύο επαναλήψεις και ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την περίπτωση 

αποδεδειγμένων συνεχών αρνήσεων). 

 

Επισημαίνεται ότι:  

1. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Αναδόχου με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙ.Θ, που αποτελεί τον Φορέα λειτουργίας της Πράξης, προκειμένου 

να δοθούν στον Ανάδοχο περισσότερα δεδομένα για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης. 

2. Συνίσταται ο Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει μέχρι τις 20/05/22 τη συγκέντρωση των στοιχείων από τις 

εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. λόγω των επικείμενων ενδοσχολικών και πανελληνίων εξετάσεων. 

 

Παραδοτέα: 

 Παραδοτέο 1 (Π1) «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», και ανάπτυξη 

πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και εργαλείων για την αξιολόγηση της 

Πράξης». 

 Παραδοτέο 2 (Π2) « Έκθεση Αξιολόγησης». 

 

4. Χρονοδιάγραμμα 

 

 
Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων του Αναδόχου 
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Παραδοτέα Χρόνος Υλοποίησης/ Παράδοσης 

Π1: Έως δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

Π2: Έως τις 01/07/22 

Π2: Διορθώσεις (εφόσον 
απαιτηθεί)* 

Έως τις 15/07/22 

 

* Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ο Ανάδοχος, αφού παραλάβει τις 
παρατηρήσεις, υποχρεούται να τις λάβει υπόψη του προσαρμόζοντας αναλόγως το Παραδοτέο 2, το 
οποίο θα υποβάλει εκ νέου εντός 5 εργάσιμων ημερών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 

Α/Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 Α7 ΠΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 19 

2 Α7 ΛΑΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 10 

3 Α7 ΠΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 13 

4 Α7 ΛΑΠ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 13 

5 Α7 ΜΕΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 3 

6 Α7 ΜΕΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 6 

7 Α7 ΛΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 2 

8 Α7 ΛΑΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 13 

9 Α7 ΠΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 11 

10 Α8 ΜΕΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 5 

11 Α7 ΠΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 15 

12 Α7 ΜΕΤ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ 3 

13 Α7 ΠΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 10 

14 Α7 ΛΑΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΡΑΜΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 6 

15 Α7 ΛΑΠ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 16 

16 Α7 ΠΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 5 

17 Α9 ΠΑΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β/ΒΑΘΜΙΑ 11 

18 Α7 ΛΑΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΒΡΟΥ Β/ΒΑΘΜΙΑ 7 

19 Α8 ΜΕΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 9 

20 Α8 ΜΕΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 2 

21 Α7 ΜΕΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β/ΒΑΘΜΙΑ 1 

22 Α7 ΛΑΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 6 

23 Α7 ΛΑΠ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 4 

24 Α7 ΜΕΤ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β/ΒΑΘΜΙΑ 8 

25 Α7 ΛΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 3 

26 Α7 ΛΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ 7 

27 Α7 ΛΑΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 5 
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Α/Α 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 

1 

 
 

Α7 ΛΑΠ 

 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΉΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 

165 

ΘΡΑΚΗΣ 

28 Α7 ΛΑΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 6 

29 Α7 ΜΕΤ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 3 

30 Α7 ΜΕΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 4 

31 Α7 ΜΕΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 3 

32 Α7 ΛΑΠ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 3 

33 Α7 ΜΕΤ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 8 

34 Α7 ΜΕΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Β/ΒΑΘΜΙΑ 7 

35 Α9 ΠΑΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ 15 

36 Α7 ΜΕΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 5 

37 Α7 ΛΑΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 10 

38 Α7 ΜΕΤ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Β/ΒΑΘΜΙΑ 5 

39 Α7 ΜΕΤ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Β/ΒΑΘΜΙΑ 9 

40 Α7 ΜΕΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 2 

41 Α7 ΛΑΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 12 

42 Α7 ΜΕΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 6 

43 Α7 ΛΑΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΞΑΝΘΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 4 

44 Α7 ΠΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ 18 

45 Α7 ΛΑΠ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 7 

46 Α7 ΛΑΠ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 4 

47 Α7 ΛΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 4 

48 Α7 ΜΕΤ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 4 

49 Α7 ΛΑΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΡΟΔΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 3 

50 Α7 ΜΕΤ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Β/ΒΑΘΜΙΑ 4 

51 Α7 ΛΑΠ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ 8 

52 Α7 ΛΑΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ 6 

53 Α8 ΜΕΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 5 

54 Α7 ΜΕΤ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 3 

55 Α8 ΜΕΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 1 

56 Α7 ΛΑΠ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑ 6 

57 Α7 ΜΕΤ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ 9 

58 Α7 ΜΕΤ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ Β/ΒΑΘΜΙΑ 5 

59 Α7 ΠΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

4 

 ΣΥΝΟΛΟ: 406 
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2 

 
Α7 ΜΕΤ 

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΚΡΗΤΗ 
 

 
98 

 
3 

 
Α7 ΠΑΠ 

 

 
ΑΤΤΙΚΗ 

 
95 

 
4 

 
Α8 ΜΕΤ 

 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
22 

 
5 

 
Α9 ΠΑΠ 

 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 

 
26 

 ΣΥΝΟΛΟ: 406 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας 

 

 
17 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ 

(EMAIL): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Παραδοτέο 1 (Π1) «Αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής της 

Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών 

Μονάδων ΕΠΑΛ», και ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά 

τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και εργαλείων για την αξιολόγηση 

της Πράξης». 

Σύμφωνα με την περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα που 

τίθενται στην Πρόσκληση 

ΝΑΙ 

 

2 

Παραδοτέο 2 (Π2) « Έκθεση Αξιολόγησης». 

Σύμφωνα με την περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα  που 

τίθενται στην Πρόσκληση  

ΝΑΙ 

 

 
Ημερομηνία:   ..…..-…….- 

 

                                                                                               Ο Προσφέρων 

     (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
 

 
 

Οδηγίες συμπλήρωσης Πίνακα Συμμόρφωσης-Τεχνικών Προδιαγραφών: 

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης-Τεχνικών Προδιαγραφών αναπτύσσεται ως εξής: 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Περιγραφή ελάχιστης απαίτησης 
(τεχνικής ή ιδιαίτερου χαρακτηριστικού) 

Προσδιορισμός υποχρεωτικής 
απαίτησης 

Πεδίο που απαντά ο υποψήφιος 
ανάλογα με την απαίτηση της 
προηγούμενης στήλης 
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 Στο πεδίο Α/Α, σημειώνεται ο αύξων αριθμός των τεχνικών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των απαιτήσεων. 

 Στο πεδίο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, αναφέρεται καταρχήν η απαιτούμενη υπηρεσία ή κατηγορία υπηρεσιών. Η 

περιγραφή είναι συνοπτική και απόλυτα οριζόμενη, διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές τι 

απαιτείται. 

 Στο πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ, χαρακτηρίζεται αν η περιγραφή της υπηρεσίας είναι υποχρεωτική, οπότε σημαίνεται 

με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή προαιρετική, οπότε δεν υπάρχει καμία σήμανση. 

 Στο πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ο υποψήφιος ανάδοχος τοποθετείται και συμπληρώνει «ΝΑΙ»  αν καλύπτει την 

απαίτηση όπως περιγράφεται, ή «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος για την ορθή συμπλήρωση του Πίνακα Συμμόρφωσης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα 

ακόλουθα: 

1. Ο Πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο του το εύρος, με την ίδια τάξη, σειρά και αρίθμηση όπως 

ακριβώς αναπτύσσεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.  

2. Ο Πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου.  

3. Όπου η ένδειξη στο πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ είναι «ΝΑΙ» (υποχρεωτική απαίτηση) η απάντηση του υποψήφιου 

αναδόχου, εφόσον καλύπτεται η υποχρεωτική απαίτηση, είναι «ΝΑΙ». Αν η υποχρεωτική απαίτηση δεν 

καλύπτεται τότε η προσφορά χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται.    

4. Στον Πίνακα Συμμόρφωσης-Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει να γίνεται καμία απολύτως άμεση ή 

έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δεσμευόμαστε ότι θα εκτελέσουμε το έργο σύμφωνα 

με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 870/24-03-2022 Πρόσκληση. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ 
(EMAIL): 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή 
Ποσότητ

α (1) 

Αξία προ ΦΠΑ ΦΠΑ 
Συνολική αξία 

με ΦΠΑ 

Τιμή 
μονάδας 

(2) 

Σύνολο 

24%  (4) (5)=(4) + (3) 
(3)= (1)*(2) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1  
 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ    

Χρόνος ισχύος προσφοράς   

 
 

Ημερομηνία:   ..…..-…….- 
 

                                                                                               Ο Προσφέρων 

     (Υπογραφή & Σφραγίδα)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 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 κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου αξιολόγησης της Πράξης «Μια Νέα 
Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020:  

1)  Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 
1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

2) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.     

3) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανάδειξής μου ως προσωρινού μειοδότη (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα 
Αρχή μετά την αξιολόγηση της προσφοράς), θα προσκομίσω πριν την απόφαση ανάθεσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης Αναδόχου 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

γ.  Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

δ. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 
καταβάλω εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ  

ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του 
οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης 

4)  Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην 
ως άνω Πρόσκληση  

5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης 
                                                                                                                           Ημερομηνία:            -      -   2022 

                                                                                                                                              Ο – Η Δηλ…... 

                                                                                      (Υπογραφή) 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ,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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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

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

δηλούσα. 

 

 
 

 




