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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

  

Αθήνα, 11.10.2018 

 Αρ. Πρωτ.11592  

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 09/2018 

 

«Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας» 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης  

 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057, 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και από Εθνικούς 

Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020  

 

 

CPV: 
30192700-8 Γραφική ύλη 

79824000-6: Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής 

 

Προϋπολογισμός: 14.112,90€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 17.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

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

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 23.10.2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 24.10.2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 
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Άρθρο 1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α'/24.05.11) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 

2. Tην υπ’ αρ. 226403/Γ1/21.12.2017 (ΦΕΚ 13/16.01.2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων: Τροποποίηση της αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 Υ.Α. με θέμα «Παύση της 

θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορισμός 

νέων» (ΦΕΚ 872/30.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)». 

3. Την υπ’ αρ. 185705/Γ1/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Παύση του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέου» (ΦΕΚ 

843/20.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

4. Την υπ’ αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Παύση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής και ορισμός νέων» (ΦΕΚ 872/30.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. και ΦΕΚ 13/τ.ΥΟΔΔ/16-01-2018). 

5. To ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α'/28.6.14) « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 71/Α’/26.3/14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και 

λοιπές ρυθμίσεις. 

8. ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α'/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας), Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

9.  ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13.7.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

10. ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α'/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

11. των άρθρων 7, 13 και 15 ν. 2690/1999 (Φ. Ε. Κ. 45/ Α' /9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

12. το Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α'/23.3.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία». 
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13. της  παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α'/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, 

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127 /2013 και άλλες 

διατάξεις». 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (Φ.Ε.Κ. 3521/τ. Β/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης, όπως ισχύει. 

15. Την υπ’ αρ. 22/26-05-2017 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ για την υλοποίηση του έργου και για τον ορισμό του 

υπευθύνου του έργου. 

16. Την υπ’ατ. 23/24-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΡΜΛΟΞΛΔ-Η0Υ) Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ για τον ορισμό νέου νέου 

Υπευθύνου της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5008057. 

17. Τη με αριθμ. 12874/4-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΝ846518-ΠΓΤ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: 

«Eπιμόρφωση Εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και το εγκεκριμένο Τεχνικό 

Δελτίο Πράξης όπως ισχύει. 

18. Τη με αρ. πρωτ. 519/24-01-2018 (ΑΔΑ:Ω58ΡΟΞΛΔ-ΡΕΚ) Απόφαση υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 

Υποέργου 2 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας ΑΠ7-ΛΑΠ»,του Υποέργου 

3 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας ΑΠ7-ΜΕΤ»,του Υποέργου 4 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας ΑΠ7-ΠΑΠ»,του Υποέργου 5 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας ΑΠ8-ΜΕΤ»,του Υποέργου 6 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας ΑΠ9-ΠΑΠ» της πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057.  

19. Το υπ’ αρ. 2606/27.09.2018 ενημερωτικό σημείωμα για προμήθεια και αποστολή folders στο πλαίσιο 

της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας» από τον υπεύθυνο της 

Πράξης. 

20. Την απόφαση της υπ’ αρ. 47/11/10/2018 Πράξης ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού.  

21. Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τη ΣΑΕ Ε345 με κωδ. 2017ΣΕ34510016. 

 

και όσων απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, σε συνδυασμό με 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 

το ΙΕΠ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας», για 

την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης της επιμόρφωσης και τη διανομή υλικού δημοσιότητας στους 

ωφελούμενους της «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας». 
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Άρθρο 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

(Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης). 

 

Άρθρο 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το έργο χρηματοδοτείται από την πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5008057 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου 

Μάθηση» και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ2017ΣΕ34510016 

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 30192700-8 Γραφική ύλη, 79824000-6: Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής. 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.112,90€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

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

βάσει τιμής 

 

Άρθρο 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL) http://www.iep.edu.gr  Έργα  Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί 

 

Άρθρο 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» υλοποιούνται δια ζώσης προγράμματα 

επιμορφώσης  στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας  και εξ’ αποστάσεως (σύγχρονη & ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση), αναφορικά με το θεσμό της μαθητείας στα οποία συμμετέχουν έως 3.510 

εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές (ωφελούμενοι) κατά τη διάρκεια των οποίων προβλέπεται (Πακέτο εργασίας 

ΠΕ.2.3 Υποέργων 2,3,4,5 & 6) η προμήθεια υλικού δημοσιότητας με αναφορά στα στοιχεία της πράξης και η 

διανομή του στους έως 3.510 ωφελούμενους και στους επιμορφωτές 

 

5.1 Φυσικό αντικείμενο - Παραδοτέα 

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  Αναδόχου για  την  προμήθεια και την αποστολή υλικού 

δημοσιότητας στα επιμορφωτικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν οι επιμορφώσεις, το οποίο 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

http://www.iep.edu.gr/
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1. Στυλό διαρκείας με μπλε μελάνι,  1 όψη και τετράχρωμη εκτύπωση 1 όψης με το λογότυπο του ΕΣΠΑ. 

2. Μπλοκ σημειώσεων Α4 με τον τίτλο της Πράξης και το λογότυπο του ΕΣΠΑ στην 1η σελίδα εξώφυλλο. 

3. Ενημερωτικό τετράχρωμο τετρασέλιδο φυλλάδιο (δίπτυχο δύο όψεων) με τον τίτλο της Πράξης και τα 

λογότυπα του ΙΕΠ και του ΕΣΠΑ. 

4. Folder κλειστό 24x33, ανοίγοντάς το με θήκη στο εσωτερικό του εξωφύλλου με τον τίτλο της Πράξης και 

τα λογότυπα του ΙΕΠ και του ΕΣΠΑ. 

5. Σύνθεση σε σετ των τεσσάρων παραπάνω και παράδοση στα Ε.Κ. ή/και στο ΙΕΠ.  

6. Εκτύπωση αφισών, διαστάσεων 27,7Χ42cm, τετράχρωμη εκτύπωση 1 όψης με τον τίτλο της Πράξης και 

τα λογότυπα του ΙΕΠ και του ΕΣΠΑ. 

 

Οι ακριβείς προδιαγραφές για τα  προμηθευόμενα υλικά αποτυπώνονται στην παράγραφο ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα λογότυπα του ΙΕΠ, του Ε.Π. και του ΕΣΠΑ θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του 

«Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2004-2020».  Οι ανάγκες  διανομής του υλικού δημοσιότητας ανά περιοχή 

υλοποίησης της επιμόρφωσης αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα 1:  

Πίνακας 1:  Περιφέρειες Επιμορφωτικών Κέντρων 

Υποέργο Κωδικός 

παραδοτέου 

Περιφέρειας  

2 Π3.2.3 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 

2 Π3.2.3 Κεντρική Μακεδονία 

2 Π3.2.3 Ήπειρος 

2 Π3.2.3 Θεσσαλία  

2 Π3.2.3 Δυτική Ελλάδα  

3 Π3.2.3 Δυτική Μακεδονία  

3 Π3.2.3 Ιόνια Νησιά  

3 Π3.2.3 Πελοπόννησος  

3 Π3.2.3 Βόρειο Αιγαίο  

3 Π3.2.3 Κρήτη  

4 Π3.2.3 Αττική 

5 Π3.2.3 Στερεά Ελλάδα 

6 Π3.2.3 Νότιο Αιγαίο 

   

 

*Επισημαίνεται ότι ο ακριβής αριθμός αποστολών και τον αριθμό folder ανά τόπο παράδοσης θα 

συγκεκριμενοποιηθεί  με την οριστικοποίηση των τμημάτων επιμόρφωσης.  

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα η κατακύρωση σύμβασης να γίνει για μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα. 
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Στο παράρτημα Γ υπάρχει πίνακας με τα Επιμορφωτικά Κέντρα ανά περιφέρεια. 

Το έργο περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα :  

1. Την προμήθεια και αναπαραγωγή του υλικού δημοσιότητας που περιγράφεται στις παραγράφους 5.1 & 

5.2. 

2. Την αποστολή του υλικού δημοσιότητας στα Επιμορφωτικά Κέντρα που περιγράφεται στην παράγραφο 

5.3.  

 

5.2 Διαδικασίες αναπαραγωγής φακέλων και υλικού δημοσιότητας 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, αποστέλλονται από το Ι.Ε.Π. τα κείμενα και τα 

λογότυπα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση του υλικού δημοσιότητας (στυλό, 

μπλοκ σημειώσεων, δίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο, Folder και αφίσα). Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες ο Ανάδοχος θα αποστείλει στο ΙΕΠ το δείγμα του υλικού στο σύνολό του, και στη συνέχεια κατόπιν 

έγκρισης από τον Υπεύθυνο της πράξης θα προχωρήσει αναπαραγωγή του. Σε περίπτωση 

αλλαγών/διορθώσεων οι οποίες θα προταθούν από τον Υπεύθυνο της πράξης, επαναλαμβάνεται η 

ανωτέρω διαδικασία εντός (2) εργάσιμων ημερών. 

Η αναπαραγωγή του υλικού μετά την τελική έγκριση από τον Υπεύθυνο της πράξης θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών ώστε να είναι διαθέσιμα προς αποστολή στα 

Επιμορφωτικά Κέντρα.  

5.3 Διαδικασίες διανομής των φακέλων (folder) και του υλικού δημοσιότητας στα επιμορφωτικά κέντρα   

Ο ακριβής τόπος παράδοσης και ο αριθμός του υλικού δημοσιότητας ανά Επιμορφωτικό Κέντρο (Ε.Κ) θα 

δίδεται στον ανάδοχο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκτέλεση της αποστολής. Το ΙΕΠ θα αποστέλλει 

στον Ανάδοχο κατάσταση αποστολών με αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των folder ανά Ε.Κ., την ακριβή 

διεύθυνση του Ε.Κ. καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου παραλαβής για κάθε ΕΚ. Ο Ανάδοχος καλείται, 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής των στοιχείων παράδοσης από το Ι.Ε.Π. 

να έχει διανείμει το υλικό το οποίο θα περιλαμβάνει folder και αφίσες ανά Ε.Κ. 

5.4. Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του προς προμήθεια υλικού και την αποστολή του στα 

Ε.Κ. υποχρεούται να προσκομίσει στο Ι.Ε.Π.: 

i) Voucher  ή/και δελτίο αποστολής υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο παραλαβής που έχει οριστεί από 

το Ι.Ε.Π. για κάθε Ε.Κ.  

ii) Βεβαίωση ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υλικού σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του 

Παραρτήματος Α, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο παραλαβής που έχει οριστεί από το Ι.Ε.Π. για κάθε 

Ε.Κ..  

Σε περίπτωση που ζητηθεί να διανεμηθούν στα Επιμορφωτικά Κέντρα μικρότερος αριθμός από τον 

προβλεπόμενο (3.510 folder), τότε τα υπόλοιπα τεμάχια θα αποσταλούν στο ΙΕΠ και θα αξιοποιηθούν με 
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ίδια μέσα. 

5.5. Τίμημα - Τρόπος Πληρωμής  

5.5.1 Τίμημα 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν 

δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (14.112,90€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι δεκαεπτά 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/της Αναδόχου, οι αμοιβές των 

συνεργατών/-άτιδων του/της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας 

χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου 

ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Σημειώνεται ότι το μέρος του συνολικού τιμήματος της υπογραφείσας σύμβασης που θα καλύπτει τα έξοδα 

αποστολής του υλικού δημοσιότητας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό αποστολών προς τα Ε.Κ. και σύμφωνα 

με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου 

(προμήθεια/αναπαραγωγή και αποστολή του υλικού δημοσιότητας) δε θα ξεπερνά τις 14.112,90€ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

5.5.2 Τρόπος πληρωμής:  

Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος δύναται να γίνει είτε: 

 Εφάπαξ σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/της Αναδόχου. Για την πληρωμή θα πρέπει να 

πιστοποιηθεί η παράδοση ή/και η διανομή του υλικού δημοσιότητας, η ολοκλήρωση της Σύμβασης και 

η συνεπής εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση. Η πληρωμή 

θα υλοποιηθεί μετά την έγκριση από το Δ.Σ. του ΙΕΠ του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής του Ι.Ε.Π. 

κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Υπεύθυνο της πράξης και έκδοση σχετικής βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στην πληρωμή και στην ολοκλήρωση του έργου 

του αναδόχου. 

 Τμηματικά  ως εξής :  

Α) 1η Πληρωμή: με την προμήθεια και διανομή του 40% του υλικού δημοσιότητας (προμήθεια και 

διανομή 1.404 folder).  Για την πληρωμή θα πρέπει να πιστοποιηθεί η παράδοση ή/και η διανομή του 

40% του υλικού δημοσιότητας και να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΙΕΠ το πρακτικό της αρμόδιας 

επιτροπής του Ι.Ε.Π. κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Υπεύθυνο της πράξης και έκδοση της 

σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στην πληρωμή. 

Β) 2η Πληρωμή/Αποπληρωμή: Με την προμήθεια και διανομή του υπόλοιπου 60% του υλικού 

δημοσιότητας (διανομή 2.106 folder).  Για την πληρωμή θα πρέπει να πιστοποιηθεί η παράδοση ή/και 

η διανομή του 60% του υλικού δημοσιότητας, η ολοκλήρωση της Σύμβασης και η συνεπής 
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εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση. Η πληρωμή θα 

υλοποιηθεί μετά την έγκριση από το Δ.Σ. του ΙΕΠ του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής του Ι.Ε.Π. 

κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Υπεύθυνο της πράξης και έκδοση σχετικής βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στην πληρωμή και στην ολοκλήρωση του 

έργου του αναδόχου. 

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

 

5.6 Διάρκεια Υλοποίησης Έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στο 

ΚΗΜΔΗΣ έως 31.12.2018. (Χρονική διάρκεια για την υλοποίηση του έργου του/της Αναδόχου έως 

14.12.2018 –  για την οριστική παραλαβή του έργου έως 31.12.2018).  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει 

στο ΙΕΠ τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4 παραδοτέα έως και 14/12/2018. 

 

Το χρονοδιάγραμμα δύναται να παραταθεί/τροποποιηθεί με βάση τις ανάγκες της πράξης, χωρίς αύξηση 

του κόστους των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της εκάστοτε ισχύουσας 

αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον/την Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του 

χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα νόμιμης 

επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στο προκηρυσσόμενο έργο. Αναλυτικότερα, 

στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 

σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση 

ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν: 

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη - 

μέλη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 139/1997) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. 

Β) Ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, τα μέλη των 

οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου. 
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Οι Ενώσεις - Συμπράξεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική 

μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη αυτών των Συμπράξεων - Ενώσεων ευθύνονται, το 

καθένα, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως αδιαιρέτως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του 

έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

των Συμπράξεων - Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με 

την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους 

ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη/-τρια ο/η οποίος/-α πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση 

αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. και 

εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 

Άρθρο 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο/Η προσφέρων/προσφέρουσα υποχρεούται να δηλώσει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 

Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 

που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα του, 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ή στο εμπορικό 

μητρώο που τηρείται στη Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

 

Άρθρο 8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων/-

ουσα, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του/της (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του/της (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

8.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του/της αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ





 

       -11- 

 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους/στις νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους.  

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

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

απόφαση. 

8.2. Όταν ο/η προσφέρων/-ουσα: 
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α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του/της όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος/-η  ή την εθνική 

νομοθεσία  ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο/η 

προσφέρων/-ουσα έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του/της όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο/η προσφέρων/-ουσα είναι Έλληνας/-ίδα πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του/της στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του/της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

β) Δεν αποκλείεται ο/η προσφέρων/-ουσα, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/τηε είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος/-η σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

8.3 Επίσης αποκλείονται προσφέροντες: 

α) που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. 

8.4 Εάν ο/η προσφέρων/-ουσα έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της 

παρούσας. 

8.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να 

προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
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γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  

 

Άρθρο 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

9.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, ύστερα από κανονική 

προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23.10. 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

 

9.2 Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Γραμματεία του ΙΕΠ, 7ος όροφος μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, επί 

ποινή αποκλεισμού, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη 

στοιχεία του/της προσφέροντα/-ουσας ήτοι: 

 

«Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την: 

«Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας» 

Για το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων  

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 23.10.2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00  

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού: 24.10.2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι 

αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του/της 

προσφέροντα/-ουσας. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα 

επιστρέφεται στον/στην προσφέροντα/-ουσα. 

  

9.3 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 24.10.2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρο του 

Ι.Ε.Π. 

 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1 Παροχή διευκρινίσεων 

Εφόσον έχουν ζητηθεί έως και έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι 

αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους/τις προσφέροντες/-ουσες συμπληρωματικές πληροφορίες 
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σχετικά με τον διαγωνισμό το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για 

την παραλαβή των προσφορών. 

10.2 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης 

 

Άρθρο 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές και τα άλλα στοιχεία που τη συνοδεύουν κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να 

εμπεριέχονται τα ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις: 

α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπως 

αναφέρονται στην παρ. 11.1 

β) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία 

περιγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα υλικά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισμού όπως αναφέρονται στην παρ. 11.2. 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (επί ποινή αποκλεισμού) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 11.3.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις προσφέροντες/-ουσες ή 

τους/τις νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους.  

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 

11.1  Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιέχει τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία:  

1. επί ποινή αποκλεισμού, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή ως επισυναπτόμενο έγγραφο της, παρούσας 

Διακήρυξης στη διεύθυνση www.iep.edu.gr, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν.1599/1986. Στην περίπτωση που ο/η προσφέρων/-ουσα είναι Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. το ΤΕΥΔ 

πρέπει να υποβληθεί από τους/τις διαχειριστές/-ίστριες. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ΤΕΥΔ υποβάλλεται 

http://www.iep.edu.gr/
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από το/τη νόμιμο/-η εκπρόσωπο. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του ν.1599/1986 του/της προσφέροντα/-ουσας όπου θα δηλώνει τον 

τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αποστολές του υλικού δημοσιότητας, με ίδια μέσα ή με 

ανάθεση σε τρίτο υπό μορφή υπεργολαβίας (σε περίπτωση υπεργολάβου πρέπει να συμπληρωθεί το 

τμήμα Δ του ΤΕΥΔ).  

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του/της προσφέροντος/-ουσας ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου: Απόφαση του Δ.Σ. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συμμετέχοντος/-

ουσας στο διαγωνισμό, για την έγκριση συμμετοχής του/της στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του/της 

νόμιμου/-ης εκπροσώπου του/της διαγωνιζόμενου/-ης, και τον ορισμό Αντικλήτου. 

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για 

κάθε φορέα – μέλος της ένωσης. 

    

11.2 Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τα στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό Προσφορών που 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης καθώς και για τη δέσμευση του/της προσφέροντα/-ουσας 

για τις προσφερόμενες προμήθειες/υπηρεσίες.  

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Φάκελος (Folder) κλειστό 24x33, ανοίγοντάς το με θήκη στο 

εσωτερικό του εξωφύλλου, χαρτί 300γρ, βέλβετ, 

τετραχρωμία 1 όψη, χωρίς πλαστικοποίηση, παραδίδεται 

διπλωμένο και με τυπωμένα τον τίτλο της Πράξης και τα 

λογότυπα του ΙΕΠ και  του ΕΣΠΑ. 

3.510 ΝΑΙ 

  

Στυλό διαρκείας με μπλε μελάνι, 1 όψη και τετράχρωμη 

εκτύπωση 1 όψης με το λογότυπο του ΕΣΠΑ. 
3.510 ΝΑΙ 

  

Ενημερωτικό τετράχρωμο τετρασέλιδο φυλλάδιο (δίπτυχο 

δύο όψεων) διαστάσεων 14,8Χ21cm   (Α5) σε χαρτί 115gsm 

ματ, με τον τίτλο της Πράξης και τα λογότυπα του ΙΕΠ και του 

ΕΣΠΑ.   

3.510 ΝΑΙ 

  

Εκτύπωση αφίσας διαστάσεων 27,7Χ42cm, τετράχρωμη 

εκτύπωση 1 όψης σε χαρτί 170gsm ματ, με τον τίτλο της 

Πράξης και τα λογότυπα του ΙΕΠ και του του ΕΣΠΑ 

200 ΝΑΙ 

  

Μπλοκ σημειώσεων Α4 (21x29εκ), 25 φύλλων με γραμμές, 

ψαροκολλητά επάνω, τετραχρωμία 1 όψη με τον τίτλο της 

Πράξης και τα λογότυπα του ΙΕΠ και του ΕΣΠΑ στην 1
η
 σελίδα 

εξώφυλλο, χαρτί 70γρ, οπισθόφυλλο χαρτόνι 350γρ. 

3.510 ΝΑΙ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να τοποθετηθούν από ένα 

ενημερωτικό τετράχρωμο τετρασέλιδο φυλλάδιο, ένα στυλό, 

και ένα μπλοκ.  

- ΝΑΙ 

  

Αναπαραγωγή υλικού δημοσιότητας και αποστολή του στο 

Ε.Κ. ή/και στο ΙΕΠ όπως περιγράφεται στις παρ. 5.2 και 5.3 

της πρόσκλησης. 

- ΝΑΙ 

  

 

Επισημαίνεται ότι η κατακύρωση του έργου της παρούσας μπορεί να γίνει για μικρότερη ποσότητα έως 

και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα έως και 30%. Για την ανωτέρω αυξομείωση του φυσικού 

αντικειμένου, και κατ’ αντιστοιχία του συμβατικού τιμήματος, λαμβάνεται υπόψη η Οικονομική Προσφορά 

του Υποψηφίου Αναδόχου. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ανωτέρου 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 

προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού. Ο/Η προσφέρον/-ουσα έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, 

Τεχνικά Φυλλάδια και Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο/η ίδιος/-α επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για 

την Προσφορά του/της. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αποκλείονται 

από τον διαγωνισμό. 

 

11.3 Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπό-φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένους και 

υπογεγραμμένους χωρίς αλλαγές τους κάτωθι τρεις (3) πίνακες. Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο/η 

προσφέρων/προσφέρουσα θα πρέπει να αναφέρει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί (εφάπαξ ή 

τμηματικά).  

Πίνακας 11.3.1 Αναπαραγωγή υλικού δημοσιότητας 

Περιγραφή 
ΤΜΧ χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  

ΤΜΧ με 

ΦΠΑ (€) 

 

Φάκελος (Folder) κλειστό 24x33, ανοίγοντάς το με θήκη στο εσωτερικό του 

εξωφύλλου, χαρτί 300γρ, βέλβετ, τετραχρωμία 1 όψη, χωρίς πλαστικοποίηση, 

παραδίδεται διπλωμένο και με τυπωμένα τον τίτλο της Πράξης και τα 

λογότυπα του ΙΕΠ και  του ΕΣΠΑ. 

   

Στυλό διαρκείας με μπλε μελάνι, 1 όψη και τετράχρωμη εκτύπωση 1 όψης με 

το λογότυπο του ΕΣΠΑ. 

   

Ενημερωτικό τετράχρωμο τετρασέλιδο φυλλάδιο (δίπτυχο δύο όψεων) 

διαστάσεων 14,8Χ21cm   (Α5) σε χαρτί 115gsm ματ, με τον τίτλο της Πράξης 
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Περιγραφή 
ΤΜΧ χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  

ΤΜΧ με 

ΦΠΑ (€) 

 

και τα λογότυπα του ΙΕΠ και του ΕΣΠΑ.   

Μπλοκ σημειώσεων Α4 (21x29εκ), 25 φύλλων με γραμμές, ψαροκολλητά 

επάνω, τετραχρωμία 1 όψη με τον τίτλο της Πράξης και τα λογότυπα του ΙΕΠ 

και του ΕΣΠΑ στην 1
η
 σελίδα εξώφυλλο, χαρτί 70γρ, οπισθόφυλλο χαρτόνι 

350γρ. 

   

Εκτύπωση αφίσας διαστάσεων 27,7Χ42cm, τετράχρωμη εκτύπωση 1 όψης σε 

χαρτί 170gsm ματ, με τον τίτλο της Πράξης και τα λογότυπα του ΙΕΠ και του 

του ΕΣΠΑ 

   

Σύνολο     

Πίνακας 11.3.2  Έξοδα αποστολής 

Α/Α Περιοχή αποστολής Κόστος αποστολής ανά 

folder χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) Κόστος αποστολής 

ανά folder με ΦΠΑ 

(€) 

1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη    

2 Κεντρική Μακεδονία    

3 Ήπειρος    

4 Θεσσαλία     

5 Δυτική Ελλάδα     

6 Δυτική Μακεδονία     

7 Ιόνια Νησιά     

8 Πελοπόννησος     

9 Βόρειο Αιγαίο     

10 Κρήτη     

11 Αττική    

12 Στερεά Ελλάδα    

13 Νότιο Αιγαίο    

Σύνολο     

 

 Επισημαίνεται ότι κάθε αποστολή υλικού στα επιμορφωτικά κέντρα θα περιλαμβάνει περίπου 25 

folders και από 0 – 1 αφίσες. 

 Σε κάθε επιμορφωτικό κέντρο μπορεί να πραγματοποιηθεί μία ή περισσότερες αποστολές.  

 

Πίνακας 11.3.3  Σύνολο οικονομικής προσφοράς 

Περιγραφή 

Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ 

(Α) 

Τεμάχια  

(Β) 

Α*Β 
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Περιγραφή 

Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ 

(Α) 

Τεμάχια  

(Β) 

Α*Β 

 

Αναπαραγωγή υλικού δημοσιότητας (φάκελος, στυλό,  

ενημερωτικό και μπλοκ) 
ΤΑ1 3.510  

Αναπαραγωγή αφίσας ΤΑ2 210  

Έξοδα αποστολής  ΤΒ 3.510  

Σύνολο Τ  

 

Επικρατέστερος είναι ο/η υποψήφιος/α ανάδοχος με το μικρότερο Τ=(ΤΑ1*3.510)+(ΤΑ2*210)+(ΤΒ*3.510).  

Απορρίπτονται προσφορές υποψηφίων αναδόχων όπου το Τ> 14.112,90€* 

*Τιμές χωρίς ΦΠΑ 

 

Σημειώνεται ότι: 

 Το ΤΑ1 ισούται με το άθροισμα των κελιών «ΤΜΧ χωρίς ΦΠΑ (€)» του πίνακα 11.3.1 για το Φάκελο 

(Folder), το Στυλό διαρκείας, το Ενημερωτικό τετράχρωμο τετρασέλιδο φυλλάδιο και το Μπλοκ 

σημειώσεων. 

 Το ΤΑ2 ισούται με το κόστος που αναφέρεται στο «ΤΜΧ χωρίς ΦΠΑ (€)» του πίνακα 11.3.1 για την 

Εκτύπωση Αφίσας. 

 Το ΤΒ προκύπτει από τον τύπο ΤΒ= (Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+Τ5+Τ6+Τ7+Τ8+Τ9+Τ10+Τ11+Τ12+Τ13)/13 (ευρώ) όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Α/Α Περιοχή αποστολής Κόστος ανά αποστολή 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

(Κ) 

Συντελεστής 

Βαρύτητας (ΣΒ) 

 

Σταθμισμένο Κόστος 

Κ*ΣΒ 

1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη  8 Τ1 

2 Κεντρική Μακεδονία  27 Τ2 

3 Ήπειρος  8 Τ3 

4 Θεσσαλία   11 Τ4 

5 Δυτική Ελλάδα   9 Τ5 

6 Δυτική Μακεδονία   2 Τ6 

7 Ιόνια Νησιά   1 Τ7 

8 Πελοπόννησος   4 Τ8 

9 Βόρειο Αιγαίο   2 Τ9 

10 Κρήτη   4 Τ10 

11 Αττική  19 Τ11 

12 Στερεά Ελλάδα  4 Τ12 

13 Νότιο Αιγαίο  1 Τ13 

Σύνολο  ΤΒ= (Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+Τ5+Τ6+Τ7+Τ8+Τ9+Τ10+Τ11+Τ12+Τ13)/13 (ευρώ) 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια αγαθών ή/και την παροχή των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 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) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό για το σύνολο της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

Άρθρο 12. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως 

Προσφορά βάσει τιμής κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, εκ των διαγωνιζόμενων των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα από 

τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο εξής Επιτροπή, η οποία αφού παραλάβει τις 

υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών με την ακόλουθη 

διαδικασία: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, οι υποφάκελοι δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά και 

οικονομική προσφορά, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ανά φύλλο. Η Επιτροπή 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αξιολογεί την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 

σύμβασης και καταχωρεί ποιες τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους 

όρους των εγγράφων της σύμβασης και ποιες απορρίπτονται.  

Τέλος, η Επιτροπή,  ελέγχει τις οικονομικές προσφορές των προσφορών που έγιναν αποδεκτές, συντάσσει 

πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας T, θα διενεργηθεί κλήρωση στην οποία θα προσκληθούν να παρίστανται οι 

ισοβαθμούντες υποψήφιοι ανάδοχοι (παρ. 1 του άρθρου 90 Ν. 4412/16). 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το /τα κατά περίπτωση 

πρακτικό/-ά αξιολόγησης των φακέλων και υπό φακέλων των προσφορών. 

β) Το σχετικό ή τα σχετικά πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού επικυρώνονται με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 17. Οι 

συμμετέχοντες/-ουσες στον διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 
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γ) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/η επικρατέστερος/-η υποψήφιος/-α στον/στην οποίο/-α 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/της 

αποστέλλεται να υποβάλλει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», υποβάλει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας. Ο φάκελος με 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» εξετάζεται από την Επιτροπή αν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην προκήρυξη και την προσφορά του/της επικρατέστερου υποψηφίου/-ας.  

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού/-ών από 

την Επιτροπή όπου αιτιολογημένα εισηγείται είτε την κατακύρωση της σύμβασης είτε τη ματαίωση της 

διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για μικρότερη ποσότητα έως και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα έως και 30%. 

Για την ανωτέρω αυξομείωση του φυσικού αντικειμένου, και κατ’ αντιστοιχία του συμβατικού τιμήματος, 

λαμβάνεται υπόψη η Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου. Για κατακύρωση μέρους του 

φυσικού αντικειμένου κάτω του ανωτέρου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο. 

Το σχετικό ή τα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π., η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής στους/στις προσφέροντες/-ουσες 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14. 

Κατά της/των ανωτέρω απόφασης/αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 16. 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή 

να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής τους προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

102 του Ν. 4412/16, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/η προσφέρων/-ουσα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/της αποστέλλεται, 

υποβάλλει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας.  

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» της 

παρούσας διακήρυξης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. για την παράγραφο 8.1 απόσπασμα ποινικού μητρώου ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 
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4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Στην περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών τότε το απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή 

άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) 

αφορά ιδίως τους διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις κεφαλαιουχικές 

εταιρείες (Α.Ε. και ΙΚΕ). Σε κάθε περίπτωση νομικού προσώπου το απόσπασμα αφορά τα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του νομικού προσώπου. 

2. για την παράγραφο 8.2 i) για την καταβολή φόρων αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό 

Δημόσιο, ii) 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). 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά να έχουν τρέχουσα ημερομηνία και να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει επικαιροποιημένα 

δικαιολογητικά εάν η προθεσμία τους λήγει ή έληξε. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της.  

3. για την παράγραφο 8.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 8.1, 8.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 8.1, 8.2 και 

στην περίπτωση β’ της παρ. 8.3 
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Για την απόδειξη του άρθρου 7 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία επικυρώνεται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για 

τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεί απόφαση κατακύρωσης και η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως αυτήν, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. 

Η αναθέτουσα αρχή μετά την πάροδο της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ένστασης και 

κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 105 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016, ειδοποιεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» εφόσον αυτά έχουν 

λήξει από την ημέρα υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών. Μετά την υποβολή εκ νέου των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 

τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α.   άπρακτη πάροδος της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ένστασης. 

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 13 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
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Άρθρο 15. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους/τις υποψήφιους/-ες Αναδόχους για 180 ημέρες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα 

με το αρ. 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος υπόκειται σε 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον/στην Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 

ισχύος της Προσφοράς, τον/την δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός/-ή το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

Άρθρο 16. ΕΝΣΤΑΣΗ 

Κατά της προκήρυξης της παρούσας μπορεί να ασκηθεί ένσταση έως και πέντε ημέρες από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο της διενέργειας 

μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον/στην προσφέροντα/-ουσα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της, η 

καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Οι ενστάσεις ασκούνται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που 

συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Ενστάσεων 

αποφασίζει εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. Μετά την πάροδο 

της άπρακτης προθεσμίας των δέκα ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 

Άρθρο 17. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών για κάθε 

τμήμα, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 

πρόσκληση  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της  

γ) για την οποία ο/η προσφέρων/-ουσα δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή δεν αφορά το σύνολο των απαιτούμενων ειδών για τις 

προμήθειες ή παροχής υπηρεσίας, 
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ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

 

Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου/-ας Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν 

λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

Άρθρο 18. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής να ματαιώσει ή να επαναλάβει οποιαδήποτε φάση της 

διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 

ή 32 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι/-ες Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

 

Άρθρο 19. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

 Το κείμενο της ανάθεσης κατά τμήμα 

 Η με αρ. πρωτ. 11592/11.10.2018 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 20. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

20.1 Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που  

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 

μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
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20.2 Τροποποίηση σύμβασης 

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

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

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

 

Άρθρο 21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 133 5158 (κ. Κωνσταντίνα Σαββοπούλου), 

και επί των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 213.133.5357 (κ. Ευάγγελο Μαυρικάκη). 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 

 

 

Γεράσιμος Κουζέλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγμα βεβαίωσης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Βεβαίωση ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  υλικού από τον υπεύθυνο του 

Επιμορφωτικού Κέντρου στο πλαίσιο της πράξης  

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»  

με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 

 

Ο υπογράφων………………(ονοματεπώνυμο)……………………,……………(ιδιότητα)………………………………, υπεύθυνος του 

επιμορφωτικού κέντρου…………………(επωνυμία σχολικής μονάδας)…………………………………………, το οποίο βρίσκεται 

στ……………………………(διεύθυνση)………………………………………………………………………., βεβαιώνω ότι έχω παραλάβει 

την……………(ημερομηνία)…………………………………………….τα κάτωθι :  

1. Αριθμός…………………………….folder τα οποία ανά τεμάχιο περιλαμβάνουν ένα στυλό, ένα μπλοκ 

σημειώσεων, ένα δίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο, 

2. Αριθμός …………………………..αφίσα/ες,  

τα οποία διανεμήθηκαν σε ………(αριθμό)……………………. ωφελούμενους, οι οποίοι συμμετείχαν στο τμήμα 

επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας με κωδικό ……………………. το οποίο υλοποιήθηκε στο 

………………(επωνυμία σχολικής μονάδας) …………………το χρονικό διάστημα από ……………έως………………… στο 

πλαίσιο του Υποέργου …………………. της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας» 

 

Επίσης βεβαιώνω ότι το παραπάνω υλικό παραδόθηκε εμπροθέσμως σε* …………………………………………, 

ποιοτική κατάσταση.   

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Παραλαβής: ..................................................................................... 

 

 

(Υπογραφή)                                                                       Ημερομηνία: .................................................... 

 

 

(Σφραγίδα σχολικής μονάδας) 

 

 

*άριστη, πολύ καλή, μέτρια, κακή (συμπληρώστε ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται το υλικό κατά 

την παραλαβή του) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ονομασία Σχολείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ 

1 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 44 66132 

2 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 44 66132 

3 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 90 68200 

4 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16 68100 

5 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ 52-54 68300 

6 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Λ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 11 68100 

7 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 31 65403 

8 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 182 64100 

9 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

ΓΕΡΟΝΤΑ 5 64200 

10 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΑΜΟΥ 2, ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 65201 

11 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 67100 

12 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 27 - ΞΑΝΘΗ 67100 

13 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ  69100 

14 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & Μ. 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ  

69100 

15 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37-41 10436 

16 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  9 15773 

17 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 60 & ΠΑΣΣΩΒ 8 11141 

18 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΧΑΝΑ 14342 

19 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΣΤΟΥ 4 11527 

20 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 101 19400 

21 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ - 
ΛΑΘΕΑ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ 1 13678 

22 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΟΚΟΡΕ 2 19500 

23 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ Λ.  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 25 ΧΛΜ 19009 

24 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 

25 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ 2 14231 

26 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΗΚΩΣΤΑ ΜΑΡΟΥΣΙ 15123 

27 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 15-17 13231 

28 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΣΗΤΕΙΑΣ 4 13561 

ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ
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29 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 12241 

30 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΧΑΣΙΑΣ 

13122 

31 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 46 12132 

32 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΡΙΜΙΝΙ 2-4 12461 

33 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 55-59 & ΔΗΛΟΥ 17342 

34 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2-4 16777 

35 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 21-25 17122 

36 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46 13341 

37 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΕΛΑΣ 1 19200 

37 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18010 

39 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 124 18648 

40 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΠΑ.Λ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΚΑΡΑΟΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68-70 18122 

41 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 95 18541 

42 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΚΙΟΥΡΙ 18863 

43 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 21 18900 

44 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ -ΠΕΙΡΑΙΩΣ 95 18541 

45 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

Λέσβος 81107 

46 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ 
ΛΗΜΝΟΥ 

ΔΔ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 81401 

47 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 108 81132 

48 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 11 83100 

49 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΜΙΧΑΛΩΝ 5 82100 

50 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 

51 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Ν. ΣΤΡΑΤΟΥ 30500 

52 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΒΟΝΙΤΣΑ 30002 

53 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΚΑΤΟΧΗ 30007 

54 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΤΕΡΜΑ ΣΠΥΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30200 

55 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ν. ΤΣΑΡΑ 6 30300 

56 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 3 30100 

57 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ ΞΗΡΟΛΙΘΙΩΝ 25100 

58 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Γ. Σεφέρη Κουκούλι, Πάτρα 26335 

59 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 26223 

60 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Τέρμα Αγ. Σοφίας, Πάτρα 26223 

ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ
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61 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

ΚΩΝ. ΚΑΒΑΦΗ κ ΝΙΚ. 
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙ 

26335 

62 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 27200 

63 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΙΛ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

27100 

64 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ 
ΗΛΕΙΑΣ - ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ 

περιοχή Κοκκιλώνη Πύργος 27100 

65 ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
1o Χιλ.εθν. Οδού Γρεβενών-
Κοζάνης 

51100 

66 ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - 
ΕΠΑ.Λ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Χλόη_Καστοριά  52100 

67 ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 26  ΚΟΖΑΝΗ 50100 

68 ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΕΡΜΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 50200 

69 ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3o χλμ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ 53100 

70 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑ - 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΡΤΑΣ 

ΠΑΡΟΔΟΣ Π. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 1 47132 

71 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ - 
ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 

Π.ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 1 47100 

72 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 46200 

73 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 46100 

74 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 45221 

75 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 44100 

76 ΗΠΕΙΡΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45332 

77 ΗΠΕΙΡΟΥ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ 3 45332 

78 ΗΠΕΙΡΟΥ 1o ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Κ.ΖΑΡΑΒΕΛΑ 48200 

79 
ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Πρέβεζα - Σκαμνούλα, 48100, 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

48100 

80 ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ 75 48062 

81 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β.ΓΡΙΒΑ-ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 43100 

82 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΡΜΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΦΑΔΕΣ 43300 

83 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 43100 

84 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2 40100 

85 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ 40200 

86 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 41335 

87 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-
ΑΘΗΝΩΝ 

40300 

88 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 41335 

89 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΛΑΣ 41336 

90 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 41335 

91 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΡΟΣΗ - ΠΑΙΩΝΙΟΥ 41335 

92 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

ΜΗΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΛ.ΒΕΛΕΝΤΖΑ 37100 

93 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 3 38221 

94 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΦΥΤΟΚΟ 38446 

ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ





 

       -30- 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ονομασία Σχολείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ 

95 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 38446 

96 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Τέρμα Παναγούλη Φυτόκο 38446 

97 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ 1 42100 

98 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ 1 42132 

99 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Στεφ. Τάκου & Αλέξη Αλεξίου 
Αηλιάδες-Νέο Σχέδιο Πόλεως 

42200 

100 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 29100 

101 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 12 49100 

102 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ 49100 

103 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΛΑΣΣΗ 28100 

104 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 169-171 54627 

105 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ 11 54639 

106 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ 11 54639 

107 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ Ν.ΣΑΡΒΑΝΗ 2 57500 

108 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1 54626 

109 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 55134 

110 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 13 54639 

111 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 13 54639 

112 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 56224 

113 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 

56701 

114 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΗΡΩΝ Ο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ 

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54 56121 

115 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ 1o ΧΙΛ. ΛΑΓΚΑΔΑ-ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 57200 

116 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 4 56430 

117 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ- Γ.ΡΙΤΣΟΥ 2 56626 

118 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 56224 

119 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4 56430 

120 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΥΟΣΜΟΣ 56224 

ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ
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121 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4 56430 

122 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Ανώνυμη Πάροδος 28ης 
Οκτωβρίου 

59300 

123 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Σταδίου 121 59131 

124 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 59200 

125 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61400 

126 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ Ευθυμιάδου & Οδησσού 61100 

127 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΠΕΛΛΑΣ "ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ" 

1o χλμ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 58400 

128 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ 58100 

129 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 28 58200 

130 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ 58100 

131 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 150 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60100 

132 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΝΈΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΙΕΡΙΑΣ 60100 

133 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

Τ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 150 60132 

134 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ 
ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΧΙΛ. 

62100 

135 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 153 62125 

136 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΧΛΜ 

62100 

137 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 62300 

138 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΑΡΝΑΙΑ 63074 

139 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 1 63100 

140 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΩΝ 
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 63200 

141 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ 71307 

142 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70400 

143 
ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΡΟΔΟΣ Γ. ΔΙΛΒΟΗ - ΝΕΑ 
ΑΛΑΤΣΑΤΑ 

71409 

144 ΚΡΗΤΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ 24 71307 

145 
ΚΡΗΤΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΑΡΙΑΣ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 

72100 

146 
ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΕΠΑΡ. ΟΔΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ-
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 

72300 

147 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ E.Δασκαλάκη 3 Ρέθυμνο 74133 

148 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΕΠΑΛ Χανίων Κοραή 1 73100 

149 ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου Αρπακουλάκηδων 73300 

ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ
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150 ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Κισάμου ΚΙΣΑΜΟΣ 73400 

151 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - 
ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΠΟΤΑΜΟΙ 85200 

152 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ 1 85100 

153 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ ΛΙΒΑΔΙΑ-ΜΑΝΝΑ 84100 

154 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ ΦΙΛΟΤΙ 84302 

155 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

2ο ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21200 

156 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Άρια-Ναύπλιο 21100 

157 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΤΕΡΜΑ 22132 

158 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΙΑΤΟ 20200 

159 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 81 20100 

160 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΦΕΚ 1336/31/12/1998 ( τ. Β) 

ΠΑΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

20100 

161 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 23100 

162 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 24100 

163 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 170 24100 

164 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΔΕΛΦΩΝ 24-26 32131 

165 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 

2o ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ 32200 

166 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΛΑΤΩΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34500 

167 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΕΡΜΑ ΑΙΟΛΟΥ 34001 

168 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 2 34133 

169 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 2 34133 

170 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

36100 

171 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ 35100 

172 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 27 35131 

173 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 48 33100 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης: ………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης:……………………………………. 

Προς: Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν ……………………………………….  για € (ΕΥΡΩ) …………………………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) ................... γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε 

μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης «Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας», σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη ........................... του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...( διάρκεια …………./ ή  τουλάχιστον δύο (02) μηνών από την οριστική 

παραλαβή του έργου)  

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  

ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                      Αθήνα,  __ . __ . 2018 

                      Αρ. Πρωτ.: ___________ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο  

«Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα  ___ . ___ .  2018, ημέρα  ____________,  μεταξύ : 

 

α) αφενός του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (επί της οδού: Αν. 

Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκηποι), με ΑΦΜ 997876008 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, εκπροσωπούμενου νόμιμα 

από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθηγητή Δρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΟΥΖΕΛΗ (υπ’ αριθ. 

185705/Γ1/18.11.2015 Υ.Α. - ΦΕΚ 843/20.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. σε συνδυασμό με υπ’ αριθ. 

192182/Γ1/26.11.2015 Υ.Α. - ΦΕΚ 872/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30.11.2015) αποκαλούμενο στη συνέχεια «Αναθέτουσα 

Αρχή» ή «Ι.Ε.Π.» 

και 

β) αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία 

__________________________________________________________________ που εδρεύει στ__  

_______________________  , επί της οδού  ___________________________ ,      με Α.Φ.Μ. 

_________________________ ,     Δ.Ο.Υ. ______________________ (αποκαλούμενη στη συνέχεια o 

Ανάδοχος) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ____  

______________________________________  , Ιδιότητα   ________________________ , με Αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας _______________________  

 

συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
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Έχοντας υπ’ όψιν: 

Τις διατάξεις οι οποίες ορίζονται στην Προκήρυξη του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού: Προμήθεια και 

αποστολή υλικού δημοσιότητας» , και συμπληρωματικά: 

i) Τα υπ’ αριθ.  ___________________________________________________ Πρακτικά της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 

ii) Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ____________________________________________________ Αποφάσεις Έγκρισης 

των άνωθεν Πρακτικών.  

iii) Την υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . ___ Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., Πρόσκληση της εταιρίας 

_________________________________________, προκειμένου να προσκομίσει τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης. 

iv) Τον υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . ___  Σφραγισμένο Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που 

κατέθεσε η εταιρεία _______________________________________________________________ . 

v) Την υπ’ αρ. πρωτ _____ / __ . __ . ___ Απόφαση Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης του Αποτελέσματος 

του σχετικού διαγωνισμού προς την εταιρεία 

_____________________________________________________. 

vi) Την προσφορά του Αναδόχου υπ’ αρ. πρωτ. ____ / __ . __ . ___ . 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» υλοποιούνται δια ζώσης προγράμματα 

επιμορφώσης  στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας  και εξ’ αποστάσεως (σύγχρονη & ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση), αναφορικά με το θεσμό της μαθητείας στα οποία συμμετέχουν έως 3.510 

εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές (ωφελούμενοι) κατά τη διάρκεια των οποίων προβλέπεται (Πακέτο εργασίας 

ΠΕ.2.3 Υποέργων 2,3,4,5 & 6) η προμήθεια υλικού δημοσιότητας με αναφορά στα στοιχεία της πράξης και η 

διανομή του στους έως 3.510 ωφελούμενους και στους επιμορφωτές 

 

Αντικείμενο  του  έργου του Αναδόχου είναι η προμήθεια και η αποστολή υλικού δημοσιότητας στα 

επιμορφωτικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν οι επιμορφώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ’αρ. 

πρωτ. ….συνοπτικό διαγωνισμό, την υπ’ αρ. πρωτ. ….. προσφορά του αναδόχου και την απόφαση 

κατακύρωσης.  

Το έργο περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα :  

3. Την προμήθεια και αναπαραγωγή του υλικού δημοσιότητας.  

4. Την αποστολή του υλικού δημοσιότητας στα Επιμορφωτικά Κέντρα.  
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1.1 Διαδικασίες αναπαραγωγής φακέλων και υλικού δημοσιότητας 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, αποστέλλονται από το Ι.Ε.Π. τα κείμενα και τα 

λογότυπα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση του υλικού δημοσιότητας (στυλό, 

μπλοκ σημειώσεων, δίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο, Folder και αφίσα). Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες ο Ανάδοχος θα αποστείλει στο ΙΕΠ το δείγμα του υλικού στο σύνολό του, και στη συνέχεια κατόπιν 

έγκρισης από τον Υπεύθυνο της πράξης θα προχωρήσει αναπαραγωγή του. Σε περίπτωση 

αλλαγών/διορθώσεων οι οποίες θα προταθούν από τον Υπεύθυνο της πράξης, επαναλαμβάνεται η 

ανωτέρω διαδικασία εντός (2) εργάσιμων ημερών. 

Η αναπαραγωγή του υλικού μετά την τελική έγκριση από τον Υπεύθυνο της πράξης θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών ώστε να είναι διαθέσιμα προς αποστολή στα 

Επιμορφωτικά Κέντρα.  

 

1.2 Διαδικασίες διανομής των φακέλων (folder) και του υλικού δημοσιότητας στα επιμορφωτικά κέντρα   

Ο ακριβής τόπος παράδοσης και ο αριθμός του υλικού δημοσιότητας ανά Επιμορφωτικό Κέντρο (Ε.Κ) θα 

δίδεται στον ανάδοχο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκτέλεση της αποστολής. Το ΙΕΠ θα αποστέλλει 

στον Ανάδοχο κατάσταση αποστολών με αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των folder ανά Ε.Κ., την ακριβή 

διεύθυνση του Ε.Κ. καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου παραλαβής για κάθε ΕΚ. Ο Ανάδοχος καλείται, 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής των στοιχείων παράδοσης από το Ι.Ε.Π. 

να έχει διανείμει το υλικό το οποίο θα περιλαμβάνει folder και αφίσες ανά Ε.Κ. 

 

5.4. Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του προς προμήθεια υλικού και την αποστολή του στα 

Ε.Κ. υποχρεούται να προσκομίσει στο Ι.Ε.Π.: 

iii) Voucher  ή/και δελτίο αποστολής υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο παραλαβής που έχει οριστεί από 

το Ι.Ε.Π. για κάθε Ε.Κ.  

iv) Βεβαίωση ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υλικού σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του 

Παραρτήματος Α, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο παραλαβής που έχει οριστεί από το Ι.Ε.Π. για κάθε 

Ε.Κ..  

Σε περίπτωση που ζητηθεί να διανεμηθούν στα Επιμορφωτικά Κέντρα μικρότερος αριθμός από τον 

προβλεπόμενο (3.510 folder), τότε τα υπόλοιπα τεμάχια θα αποσταλούν στο ΙΕΠ και θα αξιοποιηθούν με 

ίδια μέσα. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στο 

ΚΗΜΔΗΣ έως 31.12.2018. (Χρονική διάρκεια για την υλοποίηση του έργου του/της Αναδόχου έως 

14.12.2018 –  για την οριστική παραλαβή του έργου έως 31.12.2018).  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει 
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στο ΙΕΠ τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4 παραδοτέα έως και 14/12/2018. 

2.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του Έργου 

εάν κρίνει, ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του τιμήματος. Στις 

περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως 

προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη 

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται πως θα υλοποιήσει την Σύμβαση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . 

____ Προσφορά του και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Προκήρυξη του 

διαγωνισμού και την παρούσα. 

Σε περίπτωση που διενεργηθεί πάσης φύσεως έλεγχος στις Πράξεις στο πλαίσιο των οποίων διενεργείται ο 

παρών διαγωνισμός από τα αρμόδια κοινοτικά ή εθνικά όργανα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συνεργαστεί και να παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο ή έγγραφο στα εν λόγω όργανα, καθώς και να 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Ι.Ε.Π.  σε περίπτωση που αυτές προκύψουν από το πόρισμα του 

σχετικού ελέγχου. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με κάθε απαίτηση ή υπόδειξη του Ι.Ε.Π.   κατά 

την εκτέλεση του έργου του, στο πλαίσιο της τήρησης των κανονισμών δημοσιότητας που διέπουν την 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Σ.Π.Α.  

Όλα τα παραδοτέα που θα αποκτηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης του Διαγωνισμού, θα 

αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα 

χρησιμοποιεί.  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος ΔΕΝ αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του 

Διαγωνισμού, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με 

τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του Διαγωνισμού 

στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι 

στην Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Το έργο του Αναδόχου ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή, του υπό προμήθεια υλικού, με έκδοση 

σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΙΕΠ. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1 Τίμημα 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν έντεκα 

ευρώ και ενενήντα λεπτών (14.112,90€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι είκοσι δύο χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/της Αναδόχου, οι αμοιβές των 

συνεργατών/-άτιδων του/της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας 

χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου 

ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Σημειώνεται ότι το μέρος του συνολικού τιμήματος της υπογραφείσας σύμβασης που θα καλύπτει τα έξοδα 

αποστολής του υλικού δημοσιότητας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό αποστολών προς τα Ε.Κ. και σύμφωνα 

με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου 

(προμήθεια/αναπαραγωγή και αποστολή του υλικού δημοσιότητας) δε θα ξεπερνά τις 14.112,90€ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η περιγραφόμενη προμήθεια χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και από Εθνικούς Πόρους και 

συγκεκριμένα τη ΣΑΕ2017ΣΕ34510016 

 

5.2 Τρόπος πληρωμής:  

Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος δύναται να γίνει είτε: 

 Εφάπαξ σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/της Αναδόχου. Για την αποπληρωμή θα πρέπει να 

πιστοποιηθεί η παράδοση ή/και η διανομή του υλικού δημοσιότητας και να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. 

του ΙΕΠ το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του Ι.Ε.Π. κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Υπεύθυνο 

της πράξης και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που 

αφορούν στο τμήμα της πληρωμής. 

 Τμηματικά  ως εξής :  

Α) 1η Πληρωμή: με την προμήθεια και διανομή του 40% του υλικού δημοσιότητας (προμήθεια και 

διανομή 1.404 folder).   

Β) 2η Πληρωμή/Αποπληρωμή: Με την προμήθεια και διανομή του υπόλοιπου 60% του υλικού 

δημοσιότητας (διανομή 2.106 folder).   
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Για την καταβολή κάθε πληρωμής  θα πρέπει να πιστοποιηθεί η αναπαραγωγή του υλικού δημοσιότητας 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές,  η παράδοση ή/και η διανομή του υλικού δημοσιότητας και να έχει εγκριθεί 

από το Δ.Σ. του ΙΕΠ το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του Ι.Ε.Π. κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον 

Υπεύθυνο της πράξης και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 

που αφορούν στο τμήμα της πληρωμής. 

Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος, ο 

οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή 

θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06 %, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον 

Ανάδοχο, όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του 

Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Ι.Ε.Π. τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.                           

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμ. ……………… εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης του ………………………………., ποσού ………………………….(…………………€) η οποία ισχύει 

μέχρι την επιστροφή της στο τραπεζικό ίδρυμα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 

μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ





 

       -40- 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, αφότου προηγηθεί έγγραφο αίτημα του/της Αναδόχου προς 

την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον συμφωνήσουν προς  τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να  

τροποποιείται η σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης που δύναται να 

επέλθει, θα εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου όπως αυτό προδιαγράφεται αναλυτικά στην παρούσα 

προκήρυξη. 

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

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

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

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής 

από τον Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις του με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

 Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής 

 Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 Εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του, 

 Εκδοθεί οριστική (τελεσίδικη) απόφαση κατά του Αναδόχου για τα αδικήματα του Άρθρου 73 παρ.1, 

του ν. 4412/2016. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής της. Κατ’ 

εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της 

παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της 

προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί 

την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής: 
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α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  

προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 

(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 

έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και Συνεργάτες του πράξουν 

το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αρχείο, υλικό  ή αγαθό που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Έργο 

και ευρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και Συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των μέχρι τότε 

υποβληθέντων παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση 

προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που 

προκλήθηκαν στο έργο και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που 

υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία τού μέρους τού 

Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 

προοριζόμενο σκοπό. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

11.1: Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο και ερμηνεύεται 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού 

σκοπού του δικαιώματος. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικά με 

την ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτή θα επιλύεται από τα καθ'  ύληv αρμόδια 

Δικαστήρια των Αθηνών. 

11.2: Συμβατικά Τεύχη  

Τα συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:  

 Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης  

 Η με αρ. πρωτ. …………….. (ΑΔΑ: ……………, ΑΔΑΜ: ) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  

Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 

τέσσερα (04) πρωτότυπα αντίτυπα. Εξ αυτών, τα τρία (03) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και το άλλο 

(τέταρτο) έλαβε ο Ανάδοχος.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [54730] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Α. ΤΣΟΧΑ 36, ΑΘΗΝΑ, 11521] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΕΥΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΠΝΙΑΡΗ] 

- Τηλέφωνο: [213 133 5156] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [proceeb@iep.edu.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.iep.edu.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «…………………………»  

 [30192700-8 Γραφική ύλη] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμηθειών και υπηρεσιών] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ …………..  ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[  …………… ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηi;  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 

διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 

ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 

τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ





 

       -45- 

 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 

μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα 

…): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα 

οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους/-ες εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 

εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
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Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον 

λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

 

α)[……]· 
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β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): ii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνiv, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

[] Ναι [] Όχι 
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του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... 

[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλώσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αποστολή υλικού 

δημοσιότητας» [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
Ημερομηνία, τόπος 
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i Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

ii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
iii
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

iv
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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