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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ , ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 
 

                            Μαρούσι, 12.07.2022 
 Αρ. Πρωτ.: 2170 

 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας 

προκηρύσσει ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προμήθεια 

αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Τομέα Παιδείας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την προμήθεια 

αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο των Πράξεων με Κωδικό ΟΠΣ 5131699, 5131861, 5131867, 

5070727, 5131889, 5131891, 5131504, 5131503, 5131704, 5131678 του ΕΠ «Ανάπτυξη 

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

 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) και τους 

όρους της Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠΑΙΘ), Τομέα Παιδείας  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι Αττικής 

Ιστοσελίδα: www.epiteliki.minedu.gov.gr  

Email: epiteliki@minedu.gov.gr  

ΣΥΜΒΑΣΗ   
Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30192700-8 : Γραφική ύλη 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
ΑΔΑ: 9Τ9246ΜΤΛΗ-9Ξ8
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του 

Ν.4412/2016 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΔΑΜ  2169/12-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010918878 ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Ημερομηνία   :  26.07.2022 

Ημέρα             :  Τρίτη 

Ώρα                 :    13:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ημερομηνία   :  26.07.2022 

Ημέρα             :  Τρίτη 

Ώρα                 :    14:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέα 

Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Αττικής /δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΣAE ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

2021ΣΕ34510145, 2021ΣΕ34510142, 2021ΣΕ34510159, 2020ΣΕ34510408, 

2021ΣΕ34510157,  2021ΣΕ34510156, Ε3451 2021ΣΕ34510144, Ε3451 

2021ΣΕ34510141,  Ε3451 2021ΣΕ34510154,  Ε3451 2021ΣΕ34510143 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
53.082,72 € με ΦΠΑ 24%  
 42.808,64 € χωρίς ΦΠΑ 24%  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εβδομήντα (70) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της 

ΕΑΔΗΣΥ, και σε κράτηση 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (νυν ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα 

άρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016. Επί των ως άνω 

κρατήσεων επιβάλετε χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί 

του χαρτοσήμου. Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 

του Ν.4172/2013 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 Στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής – σε έως και σαράντα (40) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9Τ9246ΜΤΛΗ-9Ξ8
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής,   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  β) ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, και σύμφωνα με το 

άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

του Ν. 4412/2016  και οι λόγοι που περιγράφονται στη Διακήρυξη του 

Διαγωνισμού. 

Ως προς το κριτήριο της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας οι συμμετέχοντες στην διαδικασία θα πρέπει να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της προμήθειας.  

Δεν προβλέπονται ειδικά κριτήρια επιλογής ως προς την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των 

υποψηφίων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού πεντακοσίων ευρώ 

(500,00€). 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ νυν ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016, στρεφόμενος με 

προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για 

την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά 

μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 

αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 

πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 

ΑΔΑ: 9Τ9246ΜΤΛΗ-9Ξ8
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Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC010918878 ) καθώς 

και στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας 

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

  

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

 

 
 

  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 

 

 

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el
ΑΔΑ: 9Τ9246ΜΤΛΗ-9Ξ8
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