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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου που αφορά  στο σχεδιασμό 

και κατασκευή πλήρους εικαστικής ταυτότητας της νέας ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 

«Επιτελικός συντονισμός και εποπτεία της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ» της 

Πράξης «Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση 

συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης», με κωδικό MIS 5010990, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020». 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

2. το 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, 

3. το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

4. το άρθρο 6 (παρ. 3) του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α) «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 
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περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει, 

5. το  ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. το   ν. 4155/2013  (ΦΕΚ Α΄ 120)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις», 

7. το  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

8. τη με αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β’/19-5-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” […]»[…]», όπως ισχύει σε συνδυασμό με το αρθ. 6 του ν. 4354/15 (ΦΕΚ 

176/Α’/16-12-2015), 

9. τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική απόφαση με θέμα 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με 

τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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 πράξεων”» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C/2014/10128 final – 17.12.2014 που αφορά στην 

έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 -2020» 

(Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει κάθε φορά,  

11.  το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

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

12. το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών», 

13. τη με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/Β’/10-01-2020) Υπουργική Απόφαση 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, 

14. τη με αρ. πρωτ. Φ.908/94139/Η/18-8-2011 Υπουργική Απόφαση «Απόφαση διακοπής μετακίνησης 

διοικητικού υπαλλήλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
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και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάθεση 

καθηκόντων Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου 

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στον κ. Βαλιάντζα Κωνσταντίνο, 

15. τη με αρ. πρωτ.16804/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΚ4465ΧΙ8-ΦΣΑ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Διακυβέρνηση 

Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης 

της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με κωδικό MIS 

5010990, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-

2020»  όπως τροποποιείται και ισχύει, 

16. τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και 

Νεολαίας του  ΥΠΑΙΘ, 

17.  το Υπηρεσιακό Σημείωμα 82/15-6-2022 της Μονάδας Β2 με θέμα «Κατασκευή λογότυπου  και εικαστικής 

ταυτότητας της νέας ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια 

Βίου Μάθησης και Νεολαίας», 

18. το με αρ. πρωτ. 87971/Κ7/15-7-2022 έγγραφο με θέμα: «Τεκμηρίωση έργου και ανάλυση κόστους του 

έργου: Κατασκευή λογοτύπου και εικαστική ταυτότητα ιστοσελίδας της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν, 

 

19. το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον Κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510059 από τον οποίο 

χρηματοδοτείται η Πράξη «Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και 

υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με κωδικό MIS 5010990, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου που αφορά στο 

σχεδιασμό και κατασκευή πλήρους εικαστικής ταυτότητας της νέας ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας  

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 

«Επιτελικός συντονισμός και εποπτεία της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ» της 

Πράξης «Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση 

συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης», με κωδικό MIS 5010990, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020».  

 
 

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Επιτελικός συντονισμός και εποπτεία της 

εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ» της Πράξης «Διακυβέρνηση Συστημάτων 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης 

της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5010990), η οποία 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους και 
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αφορά στο σχεδιασμό και κατασκευή πλήρους εικαστικής ταυτότητας της νέας ιστοσελίδας της Γενικής 

Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης κ Νεολαίας. 

 

 

 
2. Αναλυτική περιγραφή του έργου του Αναδόχου 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αποτυπώνουν τις ανάγκες και απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το εν λόγω έργο, τα 

Παραδοτέα και το Χρονοδιάγραμμα παρατίθενται παρακάτω: 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

o Σχεδιασμός 3 διαφορετικών λογοτύπων με επιλογή του τελικού προσχεδίου και απεριόριστο αριθμό 

παραλλαγών–διορθώσεων μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα με γραμματοσειρά ελληνική όπως και 

αγγλική. 

o Αναγραφή όλων των χρωμάτων της χρωματικής παλέτας με τους κωδικούς τους και την αντίστοιχη 

γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθούν. 

o Νέο δημιουργικό για τις ανάγκες ιστοσελίδας και δημιουργία Guideline λογότυπου. 

o Προσαρμογή και παροχή τελικού λογότυπου σε μορφές γραμμικές (vector): pdf, eps καθώς και σε 

μορφές png, jpeg.  

o Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας ιστοσελίδας σε σχέση και με το τελικό λογότυπο που θα επιλεχθεί  

(χρωματική παλέτα, γραμματοσειρά, εγχειρίδιο ορθής χρήση λογότυπου).  

o Σχεδιασμός εικονιδίων και γραφικών για χρήση στην ιστοσελίδα με τήρηση οδηγιών 

προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ σύμφωνα με το πρότυπο wcag 2.0 (π.χ. τηλ. Email, social Icons, κ.α.).  

o Παροχή επαγγελματικών εικόνων από αναγνωρισμένες γκαλερί φωτογραφιών (photobank) με άρση 

περιορισμού πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών. 

o Δημιουργία προσαρμοσμένης κεντρικής φωτογραφίας (banner) με ελληνική αλλά και αγγλική 

γραμματοσειρά εφόσον συντρέχει λόγος για χρήση στην ιστοσελίδα.  

 

 

Επισημαίνεται ότι: στην ιστοσελίδα θα υπάρχει πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα που αφορούν στο 

ΚΣΕΕΚ αλλά και σε οποιαδήποτε δράση πραγματοποιείται από φορείς και όργανα που σχετίζονται με την 

Πράξη. Επίσης θα τηρηθούν τα μέτρα πληροφόρησης & επικοινωνίας καθώς και οι υποχρεώσεις των 

δικαιούχων σύμφωνα με τον  Οδηγό Υποχρεώσεων Δικαιούχων ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 02-2020, ο οποίος 

περιγράφεται στο παράρτημα (ΙΙΙ) της παρούσας πρόσκλησης. 

 

3. Παραδοτέα Αναδόχου 

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου συνίσταται στην ολοκλήρωση των παρακάτω παραδοτέων:  

 

       Παραδοτέο 1 (Π.1): Προτάσεις- Δείγματα 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του Π.1   

 Παράδοση 3 διαφορετικών λογοτύπων σε διανυσματική μορφή (πχ. .pdf, esp) καθώς και σε 

μορφές .png, .jpeg  στην επιθυμητή ανάλυση και επιλογή ενός για περαιτέρω προσαρμογή 

μέχρι το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. (Το τελικό αποτέλεσμα θα παραδοθεί στο Π2) 

 Παράδοση εγχειριδίου ορθής χρήσης λογότυπου σε μορφή .pdf 
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 παράδοση  πρότασης προτύπου (μακέτα) κεντρικής ιστοσελίδας σε μορφή .pdf ή .jpeg στην 

με δομημένα όλα τα επιμέρους συστατικά που θα απαρτίζουν την κεντρική ιστοσελίδα και  

αναγραφή ξεκάθαρα των κωδικών των χρωμάτων της χρωματικής παλέτας που θα 

προταθούν. Κατ’ εκτίμηση ποσοστιαία μέτρηση σε εικονοστοιχεία (pixel) των διάφορων 

συστατικών που θα απαρτίζουν την κεντρική ιστοσελίδα. Η πρόταση θα αναφέρεται στην 

οπτική ταυτότητα της κεντρικής ιστοσελίδας από την οποία θα απορρέει και ο σχεδιασμός 

των λοιπών ιστοσελίδων του ιστοτόπου.  

 πρόσβαση στην επιλογή γραμματοσειράς που να ταιριάζει με το συνολικό αισθητικό 

αποτέλεσμα του ιστότοπου.  

 πρόσβαση σε εικονίδια και γραφικά για χρήση στο σύνολο του ιστότοπου (π.χ. Email, social 

icons κ.α.)  

 παράδοση το περισσότερο (3) προσαρμοσμένων εικόνων (banner) σε ανάλυση έπειτα από 

διάλογο με το αρμόδιο τεχνικό τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα 

υλοποιήσει και ενσωματώσει τις αλλαγές που προτείνονται.  

 πρόσβαση για έξι (6) μήνες, με την χρήση των απαραίτητων κωδικών, σε λογαριασμό 

αναγνωρισμένης γκαλερί επαγγελματικών φωτογραφιών (photobank) ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 20 διαφορετικές εικόνες τον μήνα.  

Παραδοτέο 2 (Π.2): Η τελική μορφή της ιστοσελίδας  

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του Π.2 

Η οριστικοποίηση και τελική μορφή της ιστοσελίδας έπειτα από την εφαρμογή του εγκεκριμένου Π.1. 

 

Η παραλαβή των Παραδοτέων Π.1 και Π.2 θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα από την Αναθέτουσα 

Αρχή, Επιτροπή Παραλαβής. Σε περίπτωση παρατηρήσεων στη φάση των Π1 και Π2, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει 

εκ νέου προτάσεις προβαίνοντας σε διορθώσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών 

ημερών κάθε φορά, από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Για την 

παραλαβή των Παραδοτέων Π.1 και Π2 θα εκδοθούν πρακτικά παραλαβής αντίστοιχα από την αρμόδια 

επιτροπή, τα οποίο εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

4. Χρονοδιάγραμμα 

 

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ Εργασιών του Αναδόχου 

Παραδοτέα/ Εργασία Χρόνος Υλοποίησης/ Παράδοσης 

Π.1: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

Π.2: ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
Εντός 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων ημερών από την 
έγκριση του Π.1. 
 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 2 μήνες. 

 

5. Προϋπολογισμός-χρηματοδότηση 

 

Συνολικός προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 7.900,00 € / συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

9.796,00 €. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

•Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνεται κατασκευή ή αλλαγές στην κατασκευή ιστοσελίδας, σύνταξη-

διόρθωση κειμένων. 

•Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνεται λειτουργία και συντήρηση σε εικαστικά μετά το πέρας της 

ανάρτησης του site. 

•Το παραπάνω κόστος αφορά δημιουργία ταυτότητας στα ελληνικά. 

 

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1 «Επιτελικός συντονισμός και 

εποπτεία της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ» της Πράξης «Διακυβέρνηση 

Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της 

υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με κωδικό MIS 5010990, του 

ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020» 

 

Οι δαπάνες που προκαλούνται θα βαρύνουν τον κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510059. 

 

6. Τρόπος πληρωμής  

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του Έργου.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε 

χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων. 

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.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων οργανισμών.  Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

 

7. Κριτήριο Ανάθεσης  

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Συνεπώς, 

η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το χαμηλότερο 

συνολικό κόστος. 

 

 
8. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς 

8.1 Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί μέσα σε Σφραγισμένο Ενιαίο Φάκελο Προσφοράς. Ο φάκελος της 
προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του οικονομικού φορέα και να γράφει 
ευκρινώς τις ενδείξεις: 
 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Για την  με αρ.πρωτ…………/……/ 2022 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του 

έργου που αφορά στο σχεδιασμό και κατασκευή πλήρους εικαστικής ταυτότητας της νέας ιστοσελίδας της 

Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιτελικός συντονισμός και εποπτεία της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου για την ΕΕΚ». 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/08/2022, ώρα 14.00 

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

 

Επισημαίνεται ότι: 

Η  προσφορά θα πρέπει είτε να κατατίθεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος όροφος, γραφείο 1031- γραφείο πρωτοκόλλου, μέχρι την 

19/08/2022 και ώρα 14:00, είτε να αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω διεύθυνση, με 

οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας courier, κλπ) όπου θα παραλαμβάνονται 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 της 

προσφοράς, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Η προσφορά που υποβάλλεται μετά την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είναι μη κανονική και επιστρέφεται χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. 

8.2 Ο Σφραγισμένος Ενιαίος Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

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

ότι θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως άνω 

Πρόσκληση και τα παραρτήματά της τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

Β) Φάκελο Οικονομικής προσφοράς 

Το ειδικότερο περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, και του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς  είναι το 

ακόλουθο: 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση: (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά). Υποβάλλεται 

Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι) του υποψηφίου για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, και με την οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος : 

α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. 

γ. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

δ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, από τα 

οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον αυτά ζητηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ε. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 

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

στ. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται 

στην παρούσα Πρόσκληση. 

ζ. Σε περίπτωση ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα μετά την 

αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει πριν την 

απόφαση ανάθεσης:   

i. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού 

φορέα 
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ii. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 

οποίους καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύει, 

ii. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ . 

iv. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας  και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου. 

Β) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο «Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς», 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται ότι: 

i) Η οικονομική προσφορά παρέχεται με την συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του 

παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και αφορά το σύνολο του έργου. 

ii) Η συνολική προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

iii) Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι 

εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

iv)  Όλες οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές 

του έντυπου οικονομικής προσφοράς.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου  δεν θα  πρέπει να ξεπερνά   τα 7.900,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (9.796,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 

9.  Παρακολούθηση & Παραλαβή  

Η παραλαβή των Παραδοτέων Π.1 και Π.2 θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα από την Αναθέτουσα 

Αρχή, Επιτροπή Παραλαβής. Σε περίπτωση παρατηρήσεων στη φάση των Π1 και Π2, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει 

εκ νέου προτάσεις προβαίνοντας σε διορθώσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών 

ημερών κάθε φορά, από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Για την 

παραλαβή των Παραδοτέων Π.1 και Π2 θα εκδοθούν πρακτικά παραλαβής αντίστοιχα από την αρμόδια 

επιτροπή, τα οποίο εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

10.  Ανάθεση έργου - υπογραφή συμφωνητικού 

Ο Ανάδοχος μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σε αυτό, οφείλει εντός προθεσμίας  τριών (3) 

εργάσιμων ημερών, να προσέλθει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων προκειμένου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή 

όχι, να ακυρώσει σε οποιαδήποτε στάδιο την διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να αναβάλει ή 

να επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου 

στους υποψηφίους.  
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Η παρούσα αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

 

 

 

                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΑΙΘ  
2. Μονάδα Γ’  
Συνημμένα: 
1.Παράρτημα Ι – Υ.Δ. 
2.Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα   Οικονομικής Προσφοράς 
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                                                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

                                                                        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

                                                                                                 

                                                                                    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(3), 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 της  οικονομικής προσφοράς 

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ              Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου που 

αφορά στο σχεδιασμό και κατασκευή πλήρους εικαστικής ταυτότητας της νέας ιστοσελίδας  της Γενικής Γραμματείας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιτελικός 

συντονισμός και εποπτεία της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ» της Πράξης 

«Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος 

παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με κωδικό MIS 

5010990, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020». 

1) Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

2) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου.     

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. (Ε-mail):  
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3) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

4) Δεσμεύομαι για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα 

όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

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

6) Δεσμεύομαι ότι θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως 

άνω Πρόσκληση και τα παραρτήματά της τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

7) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξής μου ως προσωρινού Ανάδοχου (κατόπιν ενημέρωσης από την 

Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών), θα προσκομίσω πριν την απόφαση ανάθεσης 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

α) Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 

καταβάλω εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ. 

β) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι  δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία ανάθεσης του έργου. 

δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσωρινού Ανάδοχου, ως εξής: 

 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, την έναρξη επιτηδεύματος. 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του σύμφωνα με τη νομοθεσία που 

διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς 

και τα σχετικά έγγραφα για τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι 

εκπρόσωποι). 

 

 

Ημερομηνία:            -      -   2022 

Ο – Η Δηλ…... 

 

(Υπογραφή) 

 
 

 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
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(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(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. 
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Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου που αφορά στη κατασκευή λογότυπου  και εικαστικής 
ταυτότητας της νέας ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και 

Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ  
Αρ. πρωτ.        /       -2022    

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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 ως άνω Πρόσκληση. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΑΡ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX):  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ (EMAIL): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%) 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΠΑ (24%) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

  

 
 
 

Ημερομηνία:   …...-…….-2022 
 

                                                                                          Ο Προσφέρων 

 
(Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου που αφορά στη κατασκευή λογότυπου  και εικαστικής 
ταυτότητας της νέας ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και 

Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ  
Αρ. πρωτ.        /       -2022    

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

https://empedu.gov.gr/pliroforisi-epikoinonia/odigies-pros-dikaioychoys/   
 

ή  
 

https://empedu.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%8

7%CF%81%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%A5%CE%9

4-%CE%95%CE%A0-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94-%CE%95%CE%94%CE%92%CE%9C_02_2020.pdf 
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