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Ενέργεια 2.2.1  
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συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)  
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ 
 
Αναθέτουσα Αρχή είναι : 
 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Προγραμμάτων ΚΠΣ. 
 
Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι: 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ - Υπ.Ε.Π.Θ. 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 
151 80    Μαρούσι 
 
Τηλέφωνο 210-3442138 
Fax: 210-3442153 
Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr
 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί η παραγωγή, αναπαραγωγή και διάθεση α) 
ενημερωτικών φυλλαδίων, β) αφισών, γ) σελιδοδεικτών, δ) μεταλλικών πινακίδων σήμανσης 
και ε) επιμορφωτικού υλικού (φακέλου) για τους εκπαιδευτικούς γαλλικής και γερμανικής 
γλώσσας που θα συμμετέχουν στα περιφερειακά επιμορφωτικά σεμινάρια, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση», του Μέτρου 2.2, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,  Ενέργεια 2.2.1, Κατηγορία Πράξεων 
2.2.1.γ. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος  προβλέπεται να αναλάβει τις ακόλουθες εργασίες :  

1. Δημιουργικό, προεκτύπωση και αναπαραγωγή εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων και 
πεντακοσίων (187.500) ενημερωτικών φυλλαδίων, με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα 

2. Δημιουργικό, προεκτύπωση και αναπαραγωγή πέντε χιλιάδων (5.000) αφισών για τις 
ανάγκες προβολής και δημοσιότητας των στόχων της υλοποιούμενης Πράξης 

3. Δημιουργικό, προεκτύπωση και αναπαραγωγή εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων και 
πεντακοσίων (187.500) σελιδοδεικτών 

4. Κατασκευή προτύπου και παραγωγή τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μεταλλικών 
πινακίδων σήμανσης (με υλικό στήριξης), οι οποίες θα αναρτηθούν σε όλες τις 
σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν την διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στις 
δύο τελευταίες τάξεις 

5. Δημιουργικό εξώφυλλου, προεκτύπωση και αναπαραγωγή δύο (2) Τευχών  σε πέντε 
χιλιάδες (5000) αντίτυπα (2.500 για κάθε τεύχος) με τις εισηγήσεις των 
επιμορφωτών, οι οποίες θα αφορούν την διδασκαλία των Γαλλικών και Γερμανικών 
αντίστοιχα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

http://www.eye-ypepth.gr/
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6. Δημιουργικό, προεκτύπωση και αναπαραγωγή δύο χιλιάδων και πεντακοσίων (2.500) 
Βεβαιώσεων Συμμετοχής/Παρακολούθησης για τους συμμετέχοντες στα 
περιφερειακά επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικούς. 

7. Δημιουργία  δύο χιλιάδων και πεντακοσίων (2.500) Φακέλων τύπου «βαλιτσάκι», οι 
οποίοι θα περιέχουν  το επιμορφωτικό υλικό (Τεύχη εισηγήσεων επιμορφωτών), 
στυλό και μπλοκ σημειώσεων, καθώς και ένα φυλλάδιο και ένα σελιδοδείκτη από το 
παραπάνω ενημερωτικό υλικό. 

 

Όλα τα παραπάνω θα σχεδιαστούν και θα παραχθούν ως πρότυπα. 

Για τα δημιουργικά του ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, 
σελιδοδείκτες, εξώφυλλα τευχών εισηγήσεων και βεβαιώσεις) ο Ανάδοχος θα 
συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Το υλικό  για τη δημιουργία προτύπου της μεταλλικής πινακίδας και το περιεχόμενο των 
τευχών εισηγήσεων (κείμενα εισηγήσεων), θα δοθούν στον Ανάδοχο από την 
Αναθέτουσα Αρχή.   

 

8.  Συσκευασία, μεταφορά και παράδοση του ενημερωτικού υλικού στις Διευθύνσεις 
και σε Γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αποσταλεί στα 
Δημοτικά Σχολεία της χώρας, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα διδασκαλίας 
της δεύτερης ξένης γλώσσας στις δύο τελευταίες τάξεις (Ε΄ & ΣΤ΄), με την έναρξη 
του επόμενου σχολικού έτους 2007-08. Επίσης, μεταφορά ενημερωτικού υλικού στην 
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των Φακέλων, στους χώρους που θα 
πραγματοποιηθούν τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια, προκειμένου να 
διανεμηθούν στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής 
γλώσσας. Η διεξαγωγή των επιμορφωτικών σεμιναρίων τοποθετείται χρονικά κατά το 
πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2007-08. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το συνολικό έργο, σύμφωνα με τους όρους υποβολής 
προσφορών. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 
υποβάλλονται για τμήμα του έργου. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο χρονοπρογραμματισμός των παραδοτέων του Αναδόχου, οι όροι 
συσκευασίας καθώς και οι πληροφορίες (διευθύνσεις/στοιχεία υπευθύνων παραλαβής) για 
την παράδοση του συνόλου του αναπαραχθέντος υλικού, περιγράφονται αναλυτικά στο 
Μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της παρούσας Προκήρυξης. 

 
Επισημαίνεται ότι η φύλαξη του παραχθέντος ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού θα 
γίνει από τον Ανάδοχο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση αποθήκευσης. 

Η εκτέλεση του ανωτέρου έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων 
Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 4855/12-03-2007 
απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και την υπ’ αρ. 5424/26-07-2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπ.Ε.Π.Θ. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο προϋπολογισμός του συνολικού Έργου ανέρχεται σε: 

Ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  

Ήτοι σε: 

Εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (67.226,89), χωρίς 
ΦΠΑ.  

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
 

Το συνολικό έργο εντάσσεται στο 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) στο Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων 
Σπουδών – Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης», στην Ενέργεια 2.2.1 «Αναμόρφωση 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στην Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.γ «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων 
Προγραμμάτων στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ακριβές ποσοστό χρηματοδότησης καθώς και το ποσό της 
κοινοτικής και της κρατικής συμμετοχής θα προσδιοριστούν κατά την ολοκλήρωση της 
Πράξης, λαμβανομένου υπόψη ότι το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής του Μέτρου στο 
οποίο εντάσσεται η Πράξη (Μέτρο 2.2), δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 80%, σύμφωνα με 
το Άρθρο 29 του Κανονισμού 1260/99. 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και 
συγκεκριμένα την ΣΑΕ : 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

2007ΣΕ24530041 «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΙΣΜΟΙ 
   
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 
Αναθέτουσα Αρχή και Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, που θα υπογράψει 
με τον Ανάδοχο την Σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών και που απαντά σε τυχόν 
ενστάσεις κατά του τεύχους της Προκήρυξης. 
 
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: Ο κ. Χιώνης Γεώργιος, αποσπασμένος 
εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπ.Ε.Π.Θ., που παρέχει σχετικές με το Διαγωνισμό 
πληροφορίες με τηλέφωνο επικοινωνίας  210-34 43 323, Fax 210-34 42 153 και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ghionis@ypepth.gr. 
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Έργο: Τα δημιουργικά, η παραγωγή, αναπαραγωγή και διάθεση α) ενημερωτικών 
φυλλαδίων, β) αφισών, γ) σελιδοδεικτών, δ) μεταλλικών πινακίδων σήμανσης, ε) 
επιμορφωτικού υλικού (φακέλου) για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής γλώσσας 
και στ) βεβαιώσεων συμμετοχής/παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων. Οι 
προαναφερόμενες δράσεις εντάσσονται στο Υποέργο 6 «Παραγωγή, αναπαραγωγή και 
διάδοση ενημερωτικού υλικού», της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Κατηγορία πράξεων 2.2.1ζ, Ενέργεια 2.2.1, Μέτρο 2.1 του 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

Αναλυτική περιγραφή του Έργου περιλαμβάνεται στο Μέρος Β’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
της παρούσας Προκήρυξης. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού ή Επιτροπή: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και 
την αξιολόγηση των Προσφορών  συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα 
συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και υποβάλλει Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την Προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται 
από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο  
εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα 
μέλη της ένωσης.  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Υπεύθυνη Δήλωση: Εννοείται δήλωση του Ν. 1599/1986. Οι ζητούμενες από την 
προκήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες.  Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις όπου ζητούνται ή αναφέρονται «δηλώσεις», «ρητές δεσμεύσεις» κλπ., εννοείται 
σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της Προσφοράς υποψηφίου. 

Προϋπολογισμός Έργου: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για 
την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. 

Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα 
Αρχή για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που 
περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική 
επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. 

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την 
υλοποίηση του έργου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή Προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο. 
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Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου για το έργο, και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και τα 
οποία περιλαμβάνουν, κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την Προκήρυξη και το τεύχος με 
τους όρους της Προκήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου και ε. τις παρατηρήσεις των Επιτροπών  Διενέργειας Διαγωνισμού, 
και Παραλαβής Έργου. 

Επιτροπή Παραλαβής (Τοπική/ Κεντρική): Ομάδα προσώπων που ορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή ως υπεύθυνη για την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου. 
 

Ημέρες: Νοούνται πάντα οι «ημερολογιακές», εκτός αν ρητά αναφέρονται στην παρούσα 
προκήρυξη «εργάσιμες». 

 

Στο κείμενο της Προκήρυξης οι παρακάτω συντομογραφίες ερμηνεύονται ως εξής: 
 
Υπ.Ε.Π.Θ. : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΕΚΤ : Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

ΚΠΣ :  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 2000 - 2006 

ΕΥΔ : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

ΕΥΕ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Υπ.Ε.Π.Θ.  

ΠΕ : Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

ΑΕ : Ανώνυμη Εταιρεία 

ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
1. Τις διατάξεις περί των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων που προβλέπονται από το 

ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Υπ.Ε.Π.Θ. και συμπληρωματικά τις 
διατάξεις των άρθρων 82 επ. του Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247 Α), και τις διατάξεις του Ν. 
2286/95 (ΦΕΚ 19 Α) και του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266 Α), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, της με αρ. πρωτ. 124873/395/4-4-06 
εγκυκλίου του Υπ.Οι.Ο, τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του Π.Δ. 394/1996, όπως 
ισχύει σήμερα σε βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/2007) «περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007). 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251 Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 

5. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ για «Συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της 
σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ  (ΦΕΚ Α’ 178/1997). 

7. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ 
του ΥΠΕΠΘ, ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/02 ( ΦΕΚ 152Α) «Ρύθμιση θεμάτων 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,    περί 
σύστασης   της   Ειδικής   Υπηρεσίας   Εφαρμογής   Προγραμμάτων   Κ.Π.Σ.,    όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 αρ. 12 του Ν. 3149/10.06.2003 (ΦΕΚ 141Α), και την με 
αρ. πρωτ. 10756/09-10-02  ΚΥΑ των  Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών-
Εσωτερικών,    Δημόσιας    Διοίκησης    και   Αποκέντρωσης-Εθνικής    Παιδείας    και 
Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» με την οποία εξειδικεύονται οι 
αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1343Β), όπως ισχύει σήμερα 

8. Την υπ’ αρ. 35235/ΣΤ5/2004 Υ.Α «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα» (ΦΕΚ 583 Β/19-4-2004) 

9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 28241/Η/22-3-2004 Κ.Υ.Α περί διορισμού του κ. Ανδρέα 
Καραμάνου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 78 Γ/2004). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο ΥπΕΠΘ για την αξιοποίηση 
κονδυλίων του ΚΠΣ» του Ν. 2413/1996, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του 
εδ. γ της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2341/1995.  

11. Την υπ΄ αρ. 845/25-08-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1222Β) που αφορά στην σύσταση και 
λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού ΥπΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 
329/10-2-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210Β). 

12. Τη με αρ. πρωτ. 141/29-1-04 ΥΑ (ΦΕΚ 269/Β) «Οδηγός διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού του ΥπΕΠΘ». 

13. Την υπ΄ αρ. 4855/12-03-2007 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ για την ένταξη της Πράξης 
«Εφαρμογή ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», του Μέτρου 
2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης», 
Ενέργεια 2.2.1, Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.γ. 

14. Το εγκεκριμένο ΤΔΕ/Υ της Πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». 

                                                                                                                                                                               

5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις 
όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και 
εμπειρία. 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και Προσφορές που 
παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή 
περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του 
Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της 
Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των Προσφερόντων. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 
περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 
αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που 
είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για 
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: 
 
α. το Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)  

β. το Μέρος Β (Τεχνική Προσφορά)  

γ. το Μέρος Γ (Οικονομική Προσφορά)  

δ. το Παράρτημα  Ι με υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών: 

A. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό  

B. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Έργου 

ε.  το Παράρτημα ΙΙ με τα Υποδείγματα Πρωτοκόλλων για: 

A. Προσωρινή Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του ενημερωτικού υλικού 

B. Προσωρινή Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του επιμορφωτικού υλικού 

στ. το Παράρτημα III με : 

A. Σημεία διανομής του ενημερωτικού υλικού και αντίστοιχες ποσότητες τεμαχίων 

B. Σημεία διανομής του επιμορφωτικού υλικού και αντίστοιχες ποσότητες τεμαχίων 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Προς δημοσίευση αποστέλλεται στον ελληνικό ημερήσιο Τύπο περίληψη της 

Προκήρυξης  (Ημερομηνία Δημοσίευσης 31/07/2007). Το κόστος δημοσίευσης θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης.  

2. Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού λήγει έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών δηλ. την 4η/9ου/2007  και ώρα 12:00 
μ.μ. 

3. Η διάθεση των Τευχών του Διαγωνισμού γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ - Μονάδα Γ, 
αρμόδια υπάλληλος κα Γεωργία Εμμανουήλ, τηλ. 210-34 42 149, κατά τη διάρκεια των 
εργάσιμων ημερών και ωρών (09:00-15:00). 

4. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της τα 
στοιχεία όσων την παρέλαβαν, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

5. Εφόσον έχουν αιτηθεί εμπρόθεσμα, το κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού είναι 
δυνατόν να αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους από την ΕΥΕ, μέσω υπηρεσίας 
ταχυμεταφορών (courier) και με δική τους χρέωση, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από 
τη λήψη της έγγραφης αίτησής τους η οποία θα πρέπει να απευθύνεται στην κα 
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Εμμανουήλ Γεωργία στη διεύθυνση της ΕΥΕ (Άρθρο1 της παρούσας Προκήρυξης). Σε 
αυτή την περίπτωση η ΕΥΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοση του κειμένου της προκήρυξης. 

6. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο 
πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό 
της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

7. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ’ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης.  

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Υπηρεσία Διενέργειας του 
Διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της 
παρούσας Προκήρυξης το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που 
έχει ορισθεί για τη λήξη υποβολής των Προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης πρέπει να παρέχονται το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη λήξη υποβολής 
των Προσφορών. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών καμία διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνεται δεκτή, 
πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

10. Η Προκήρυξη καταχωρείται και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eye-ypepth.gr την 
31η/7ου/2007. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις 
ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, 
πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του διαδικτύου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Οι Προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει είτε να υποβάλλονται στην Υπηρεσία 
Διενέργειας του Διαγωνισμού μέχρι την 10η/9ου/2007  και ώρα 12:00, που αποτελεί και την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είτε να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με 
οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη. Στην τελευταία περίπτωση 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι Προσφορές στην Υπηρεσία Διενέργειας 
μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.  

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 
των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 

Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς 
να έχουν αποσφραγισθεί. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί  την 10η/9ου/2007  και ώρα 13:00, στα γραφεία της  Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπ.Ε.Π.Θ. (Άρθρο1 της παρούσας 
Προκήρυξης). 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με 
αντικείμενο  απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, την παροχή 
υπηρεσιών προεκτύπωσης, εκτύπωσης και αναπαραγωγής ενημερωτικού υλικού καθώς και 
της βιβλιοδέτησης εγχειριδίων, που  λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, με τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:  
 
• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

• Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε Προσφέροντα 
που συμμετέχει στην ένωση. 

• Υποβολή επιστολής προθέσεως συμμετοχής της Ένωσης στο Έργο, από όλα τα μέλη 
αυτής. Θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεται ο υπεύθυνος (συντονιστής) της Ένωσης, ο 
κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης σε 
αυτήν καθώς και το ειδικό μέρος του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί κάθε μέλος στα 
πλαίσια της υλοποίησης του έργου.  

• Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντίστοιχο αντικείμενο που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 

• Οι Ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την 
παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ 
όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει 
από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση 
αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

• Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. 

 Σε περίπτωση  κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.  

• Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, 
μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με την ίδια τιμή.  
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• Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά 
το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης αυτής  με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

• Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Υπηρεσίας 
Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι Κοινοπραξίες, οι οποίες συμμετέχουν 
στον διαγωνισμό και υποβάλλουν Προσφορά σύμφωνα με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις συμμετοχής των ενώσεων προσώπων. 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
 
α. Όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. 

β. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο αρ. 45 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31.3.2004 περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών. 

 Ειδικότερα, αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εις βάρος του εκδοθεί 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής 
με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά στα παρακάτω αδικήματα:  

 i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ii) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) 
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

 iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιημένη ισχύει, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

γ. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσιδίκως από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή 
ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

δ. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς προμηθειών/ υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο 
με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

ε. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή οι εργασίες της επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί ή τελούν 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που 
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προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 
προμηθευτή. 

στ. Όσοι βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές ή υπόκεινται σε 
άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή. 

ζ. Όσοι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος βάσει απόφασης που έχει 
ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή 
του ελληνικού δικαίου, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με 
οποιοδήποτε τρόπο. 

η. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τους νόμους, τόσο της χώρας 
εγκαταστάσεώς, τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

θ. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους, όσο και του ελληνικού δικαίου. 

ι. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 
σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

ια. Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή 
ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

ιβ. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή 
ανά περίπτωση.  

ιγ. Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

ιε. Κάθε παρέχων υπηρεσίες μπορεί να αποκλεισθεί από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών, εάν δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική Γλώσσα ή 
επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα, εάν δεν εκπληρώνει τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής (Άρθρο 10 Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής), όπως και σε 
περίπτωση μη υποβολής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (Άρθρο 25). 

ιστ. Όσοι προβλέπονται σε κάθε άλλη περίπτωση απόρριψης προσφοράς οριζόμενη στην 
παρούσα Προκήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
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i. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 25 του 
Μέρους Α της παρούσας. 

ii. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους 
ή άλλης αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με 
το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους και θα έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού. 

iii. Πιστοποιητικό μη φυγόποινης πράξης του Τμήματος Εκτέλεσης Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών για μη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για τα νομικά πρόσωπα την 
υποχρέωση έχει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, το όνομα και οι αρμοδιότητες του 
οποίου είναι δημοσιευμένα. Για τα ΝΠΔΔ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
εκπροσώπου που ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος οργάνου. 

iv. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης εντός του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν ποινικό 
μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου τους. Στην υποχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα 
ΝΠΔΔ. 

v. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης εντός του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 
διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασης του προμηθευτή, όπως επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Στην υποχρέωση αυτή δεν 
υπόκεινται τα ΝΠΔΔ. 

vi. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που 
υποχρεούται και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους μέχρι και την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού και Υπεύθυνη Δήλωση με αναφορά των συγκεκριμένων 
ταμείων ασφάλισης που υπάγεται το απασχολούμενο προσωπικό του Υποψηφίου. 

vii. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση σε περίπτωση που η 
Προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. 

viii. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, αντίγραφο του καταστατικού τους με τις 
τροποποιήσεις τους  και απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
έγκριση της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και για τη νόμιμη εκπροσώπησής τους, 
δηλ. εξουσιοδότηση συγκεκριμένου ατόμου/ατόμων για να υπογράψει/ουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, να καταθέσει/σουν την προσφορά και 
να να παραστεί/ουν κατά την αποσφράγισή της, και για συνεταιρισμούς, βεβαίωση 
εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, 
απαιτείται αντίστοιχο πρακτικό ΔΣ ή του αντίστοιχου οργάνου κάθε μέλους της 
ένωσης, το οποίο επιπλέον θα πρέπει να εγκρίνει τη σύμπραξη με τα άλλα μέλη της 
ένωσης , το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του έργου, την 
αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης, καθώς και τον ορισμό κοινού εκπροσώπου για την 
υπογραφή, κατάθεση και παράσταση κατά το άνοιγμα της προσφοράς. 
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ix. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του 
Δημοσίου και Διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

x. Ισχύουσα κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή. 

xi. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο 
για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων 
Προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Προκήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή 
επιχειρηματικό απόρρητο. 

xii. Υπεύθυνη δήλωση ότι η Προσφορά που καταθέτει ο Προσφέρων, συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Προκήρυξης. 

xiii. Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής ειδικά για αναβολή, ακύρωση του διαγωνισμού,  υπαναχώρηση 
της Αναθέτουσας Αρχής ή την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως και για  κάθε 
λόγο δημοσίου συμφέροντος. 

xiv. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους περί πνευματικών δικαιωμάτων της 
παρούσας Προκήρυξης και ότι απαλλάσσει την ΕΥΕ από τυχόν ευθύνες και έξοδα 
που θα προκύψουν από δική του υπαιτιότητα, σε σχέση με την παράβαση 
πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων για όλα τα προσφερόμενα από αυτόν προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

xv. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο ισχύος της Προσφοράς 

 

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή κάποιο από τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά απαιτείται ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου προσώπου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής του 
κράτους-μέλους. Σε κράτη-μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να 
αντικατασταθεί  αυτή από υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντος. Η αρμόδια αρχή ή ο 
συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της ενόρκου 
δηλώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
Πρόσθετα, οι Προσφέροντες θα συμπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή 
παραρτήματος με την ίδια σειρά και αρίθμηση, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, 
δηλώσεις ή πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν: 
 
Ι. την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους  ικανότητα  
i) Δικαιολογητικά από τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική 

του ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι :  

• Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις 

• Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών ή, σε περίπτωση που είναι υποχρεωτική 
η έκδοση ισολογισμών, δήλωση του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών  

Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις (3) προηγούμενες του τρέχοντος έτους 
οικονομικές χρήσεις.  (Να δοθεί συγκεκριμένος περιεκτικός Πίνακας). 
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ii) Δήλωση περί του κύκλου εργασιών τους σχετικά με έργα, παρόμοια με το 
προκηρυσσόμενο, που έχουν υλοποιήσει κατά τα προηγούμενα τρία (3) χρόνια. Ο 
σχετικός με παρόμοια έργα κύκλος εργασιών (μέσος όρος της τριετίας, 2004, 2005, 2006) 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του προϋπολογισμού του Έργου.    

 

ΙΙ. την τεχνική τους  ικανότητα  
i) Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων  τα οποία έγιναν κατά τα τρία 

(3) τελευταία χρόνια με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά 
πού έχουν αντικείμενο την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Η υλοποίηση των έργων να 
επιβεβαιώνεται γραπτά από τον πελάτη ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα δηλούται 
υπεύθυνα από τον προμηθευτή ότι πράγματι έγινε. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι 
φορείς του δημοσίου τομέα, οι υλοποιήσεις να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό που έχει 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. 

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή : 

Πίνακας 1: Κατάλογος Έργων 
 

Α/Α Πελάτης Σύντομη 
Περιγραφή 
Έργου 

Διάρκεια 
Εκτέλεσης 
Έργου 

Προϋπολογισμός Παρούσα 
Φάση 

Ποσοστό 
Συμμετοχής στο 

Έργο 

Συνοπτική 
Περιγραφή 
συνεισφοράς 
στο έργο 

        

 

ii) Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδομή, την κατάρτιση και εμπειρία του 
απασχολούμενου προσωπικού και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου 
καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς 
υπηρεσιών τους. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 
την υλοποίηση μέρους του έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει τα παραπάνω και για τους 
υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 
Επιπλέον θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα: 
Περιγραφή τμήματος Έργου 

που προτίθεται ο 
Υποψήφιος να αναθέσει σε 

υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Υποβολή Δήλωσης 
Συνεργασίας (Ναι / Όχι) 

   
 
 
Οι Ενώσεις Προσώπων ή οι κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή Προσφορά, θα πρέπει να 
καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε Πρόσωπο που 
συμμετέχει στην ένωση. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη 
που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα 
του υλικού, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα ή στο σύνολο της Προσφοράς.  



Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ                           
 
 

Κείμενο Προκήρυξης                      Σελίδα 20 από 73 
   

     

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή κάποιο από τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά απαιτείται ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου προσώπου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής του 
κράτους-μέλους. Σε κράτη-μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να 
αντικατασταθεί  αυτή από υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντος. Η αρμόδια αρχή ή ο 
συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της ενόρκου 
δηλώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Εφόσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, 
υποβάλλουν μαζί με την Προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τρείς (3) μήνες 
προσμετρούμενους από την επόμενη της αναφερόμενης προθεσμίας παραλαβής των 
Προσφορών από την υπηρεσία, ήτοι μέχρι την 10η/12ου/2007. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
μικρότερο από τον προβλεπόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 
 
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα 
απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη 
λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να 
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  
παρατάσεις. 
 
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της Προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον 
υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
προκηρυσσόμενου Έργου. 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή Προσφορά που, κατά τη κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές.  
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ΑΡΘΡΟ 14.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Ο Προσφέρων υποβάλλει ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας Διαγωνισμού (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Προγραμμάτων ΚΠΣ/Υπ.Ε.Π.Θ.). 

• Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυτής. 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντος. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 
μελών της. 
 
Μέσα στον ενιαίο Φάκελο τοποθετούνται οι εξής φάκελοι: 

1 Ένας σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και όλες τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου, που θα περιλαμβάνει: 

• Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής  

• τα ζητούμενα Δικαιολογητικά συμμετοχής 

• τις οριζόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις 

• την τυχόν υπάρχουσα Δήλωση ορισμού Αντικλήτου 

όπως τα παραπάνω ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας Προκήρυξης. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, θα 
υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα 
αντίτυπα, που θα φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο». 

2 Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα έχει όλες τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Κάθε τέτοιος φάκελος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, σε 
τρία (3) αντίτυπα, δακτυλογραφημένα και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με 
εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική 
γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην 
Αγγλική. Οι Τεχνικές Προσφορές θα πρέπει να έχουν μορφή και περιεχόμενο, όπως αυτά 
περιγράφονται αναλυτικά, στο Μέρος Β’ (Τεχνική Προσφορά) της παρούσας 
Προκήρυξης. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση 
ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα, που θα φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο».  

3  Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα έχει όλες 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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Κάθε τέτοιος φάκελος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς,  σε τρία 
(3) αντίτυπα, δακτυλογραφημένα και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση 
τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ 
όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Το ένα 
αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση 
ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα, που θα φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο». 

 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. 
 
Οι Προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του 
Προσφέροντος ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτότυπου θα πρέπει να 
μονογράφονται από τον ίδιο. 
 
Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον Προσφέροντα ή το νόμιμο Εκπρόσωπό του, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να  καθαρογράψει 
την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει  και να σφραγίσει αυτή. Η Προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 
 
Η μη τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου είναι επί ποινή αποκλεισμού. Η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων 
της παρούσας Προκήρυξης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιέχει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής 
που ορίζονται στο άρθρο 10. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η '' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ'' δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου, δεδομένου 
ότι κριτήριο του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Τα στοιχεία της τεχνικής Προσφοράς 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
της διακήρυξης. 
 
Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να ακολουθήσει μορφή και περιεχόμενο, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο Μέρος Β’ (Τεχνική Προσφορά) της παρούσας Προκήρυξης.  
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
Προσφορών και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 



Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ                           
 
 

Κείμενο Προκήρυξης                      Σελίδα 23 από 73 
   

     

παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή,  
να παράσχουν αυτές μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους 
ζητηθούν. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται και δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες 
ευρώ (80.000 €), συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ.  
Ο προϋπολογισμός του έργου αναφέρεται στις μέγιστες ανά περίπτωση εκτιμούμενες 
υπηρεσίες όπως αυτές οριοθετούνται στους Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β’ 
(Τεχνική Προσφορά) και δίνονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (Ειδικές 
Απαιτήσεις Οικονομικής Πρόσφοράς), Μέρος Γ’ της παρούσας Προκήρυξης.  
Διευκρινίζεται επίσης ότι το πραγματικό/απολογιστικό τίμημα της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί με τον Ανάδοχο θα διαμορφωθεί αποκλειστικά και μόνο από τις ποσότητες 
παραδοτέων και υπηρεσιών που θα απαιτήσει η Αναθέτουσα Αρχή και θα υλοποιήσει ο 
Ανάδοχος. 
Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει, 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων χρεώσεων. 
Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή μονάδας καθώς και η 
συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία. Η γενική συνολική τιμή της Προσφοράς θα 
γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και 
συνολικών τιμών θα υπερισχύσει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για τον Αναθέτοντα 
αποτέλεσμα.   
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Στην 
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
Όλοι οι Πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, πρέπει να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD RΟΜ το οποίο θα βρίσκεται σφραγισμένο μέσα στο φάκελο του πρωτότυπου της 
Οικονομικής Προσφοράς). Οι πίνακες θα πρέπει να δοθούν σε ένα από τα διαδεδομένα 
“Φύλλα Εργασίας (Spreadsheets)” για περιβάλλον MS-Windows και κατά προτίμηση σε MS-
Excel. 
 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, 
γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, καθώς και την παρουσία 
εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου του κάθε Προσφέροντα. 
 Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
Προσφορών την 10η/09ου/2007 και ώρα13:00. 
Η αποσφράγιση κάθε Προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία : 
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Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών (και των 
εγγυήσεων συμμετοχής), καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική 
Προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα  φυλλάδια (prospectus).  
Οι φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού.  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού καταγράφει σε Πρακτικό Παραλαβής και 
Αποσφράγισης το οποίο υπογράφει, τους Προσφέροντες.  
Οι Φάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τίθενται 
υπόψη των εκπροσώπων των Υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν να τους εξετάσουν, εάν το 
επιθυμούν. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και 
την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων 
συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Σε περίπτωση 
που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης Προσφορών που δεν 
καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το 
οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες Προσφορές, αποστέλλει στην Υπηρεσία Διενέργειας για την 
έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης.  

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο θα 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά 
βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση προσκομισθέντων  ήδη  
πιστοποιητικών που αναφέρονται προηγουμένως, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία των 
Εγγυητικών Επιστολών (άρθρο 25, Π.Δ.394/96), και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα 
προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί 
εγγράφως. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από το Υπ.Ε.Π.Θ. δεν 
προσκομισθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής και 
καλής εκτέλεσης η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το/α 
πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου 
δικαιολογητικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση όσων Προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, θα γίνει με 
βάση την χαμηλότερη τιμή.   

Η Τεχνική Προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν 
πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις της διακήρυξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει 
στην Υπηρεσία Διενέργειας προς έγκριση σχετικό Πρακτικό. 
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Η αξιολόγηση των Προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
1. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού: 
• δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από τα προβλεπόμενα 

στα Άρθρα 9 και 10 του Κεφαλαίου Α της παρούσας Προκήρυξης, 
• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις απαιτήσεις της 

προκήρυξης (συνυπολογίζοντας και στοιχεία των τυχόν παρουσιάσεων των 
Προσφορών). Αντίθετα, δεν απορρίπτονται Προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, 

• σε κάθε άλλη περίπτωση απόρριψης Προσφοράς οριζόμενη στην παρούσα 
Προκήρυξη. 

Οι Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής. 
 

2. Κατατάσσονται οι Προσφορές που έγιναν αποδεκτές.  

Η κατάταξη των Προσφορών θα γίνει συνολικά για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες που 
περιλαμβάνουν οι Πίνακες 1 έως 9 του Μέρους Γ. 

Η κατάταξη των Προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, δηλαδή 
κατά αύξουσα τιμή. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης της πληρότητας των Τεχνικών Προσφορών, σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου, από την Αναθέτουσα Αρχή σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές. 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά το προηγούμενο στάδιο, επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους 
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα 
ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό 
στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε 
σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε 
μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της 
διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία Διενέργειας, για την 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαγωνισμού, θα κατατάξει τις προσφορές, σε Συγκριτικό Πίνακα κατά αύξουσα τιμή της 
οικονομικής προσφοράς. 

Με βάση την Τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 
διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη. 
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Σε περίπτωση που συμπίπτει η Οικονομική Προσφορά δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η 
ανάθεση γίνεται με κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού και 
παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να 
ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 
Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης που 
περιγράφεται στα άρθρα 17 και επόμενα της Προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική  για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
 
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση. 
 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 10. 

• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής του άρθρου 9. 

• Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

• Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

• Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως όρους της Προκήρυξης που έχουν τεθεί επί ποινή 
αποκλεισμού, όπου αυτοί αναφέρονται. 
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ΑΡΘΡΟ 21. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν και της 
νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. 

Οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται προς την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Διαγωνισμού, σημειώνοντας ότι αφορούν ένσταση για τον εν λόγω διαγωνισμό 
και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού 
όργανο της αναθέτουσας αρχής ως εξής: 

α) κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής που διενήργησε το διαγωνισμό και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες  ημέρες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού. 

β) κατά της συμμετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
ιδίου του διαγωνισμού εντός 5 ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση των σχετικών 
στοιχείων  ο διαγωνιζόμενος. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση 
αυτού. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός 2 ημερών από την υποβολή της. 

γ) κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση της 
σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόμενους  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά εντός δύο ημερών κατά αυτού κατά του οποίου 
στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής ενστάσεων. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερομένους, δεν γίνονται δεκτές. 

4.  Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενισταμένους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. 

5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής 
κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο 
αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 
προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 

ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του 
φακέλου του διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας, για την έκδοση της απόφασης 
Κατακύρωσης. 

Τα Πρακτικά και οι Συγκριτικοί Πίνακες υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, με βάση την 
οποία αυτός είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίησή της, για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού 
ποσού της Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού για μέρος του έργου, που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο του 50% 
του προβλεπόμενου στην Προκήρυξη. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου μέρους από το προσφερόμενο 
μέχρι ποσοστού 30%, με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 

1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,  

2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης,  

3. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 394/1996, αρ. 21 και επόμενα. 

 

ΑΡΘΡΟ 23.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
1. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και ανακοινώνεται 
εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Μετά την ανωτέρω Ανακοίνωση καταρτίζεται η 
σχετική Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.  

2. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών, θα περιλαμβάνει: 

Α. Τους όρους που αναφέρονται στην Προκήρυξη αυτή και τα Παραρτήματα της 

Β. Κάθε τι που αναφέρεται στην Προσφορά πλέον των ζητουμένων και έγινε αποδεκτό 
από την Αναθέτουσα Αρχή 
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Γ. Κάθε τι που τυχόν θα συμφωνηθεί, πλέον της Προκήρυξης και της Προσφοράς μέχρι 
την Υπογραφή της Σύμβασης αυτής (στο βαθμό που δε θα συνιστά τροποποίηση των 
όρων βάση των οποίων προκηρύχθηκε το έργο και διενεργήθηκε ο διαγωνισμός).  

Δηλαδή η Προκήρυξη, τα επιπλέον προσφερθέντα, καθώς και τα όσα επιπλέον 
συμφωνηθούν, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Σύμβασης - έστω και αν τυχόν 
από παράλειψη, δεν αναφερθούν σε αυτήν ρητά - και θα υπερισχύουν σε περίπτωση 
αμφισβητήσεων. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης της Σύμβασης.  

4. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 
κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον 
εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την 
παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή 
της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα 
δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη έγγραφης Ανακοίνωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα 
παρακάτω στοιχεία: 

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή 
κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται  στο 10% της 
συνολικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 

6. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που 
έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα σ΄ αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και επιβάλλονται από την Αναθέτουσα 
Αρχή  οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο θα ισχύει από την υπογραφή της έως την 
οριστική παραλαβή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, των παραδοτέων και θα δεσμεύει τον 
Ανάδοχο για τις προσφερόμενες τιμές 

 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 

ΑΡΘΡΟ 24.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Οι Συμβάσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή μίας Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην  Αθήνα.  
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Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, 
να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε 
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. 
Αν δεν επέλθει συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.  
 

ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
δηλαδή ποσό τέσσερις χιλιάδων ευρώ (4.000 €),   
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα  μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της Προσφοράς,  δηλαδή  να λήγει την 9η/1ου/2008. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο εντός πέντε εργασίμων (5) ημερών από 
την υπογραφή της Σύμβασης με φροντίδα του, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την  ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωμα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 
     

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος του Έργου στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το 
αργότερο κατά την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που θα έχει εκδοθεί από 
πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, επιστρέφεται μετά την 
οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.     
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι. 
 

ΑΡΘΡΟ 26. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 
και μέχρι τις 31/12/2007. 

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 33 του Π.Δ. 394/1996. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, για το έργο περιλαμβάνεται Μέρος Β’ (Τεχνική 
Προσφορά) της παρούσας Προκήρυξης. 

Η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται 
χρονικά, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το 
συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου. 

 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 
του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για εύλογο χρονικό διάστημα στις 
περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σταδιακά, σε αντιστοιχία με τα παραδοτέα και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρους Β της 
παρούσας Προκήρυξης. 

Η προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του ενημερωτικού υλικού, που παραδίδεται 
από τον Ανάδοχο στα σημεία διανομής αυτού (Παράρτημα ΙΙΙ.Α), γίνεται από τις κατά 
τόπους αρμόδιες Αρχές (Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/Προϊστάμενος 
Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Αναθέτουσας Αρχής) και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση σχετικού πρωτοκόλλου 
προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του ενημερωτικού υλικού,  σύμφωνα με το 
«Πρωτόκολλο προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ενημερωτικού υλικού» 
(Παράρτημα ΙΙ.Α). 

Η προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του επιμορφωτικού υλικού (Φάκελοι 
Σεμιναρίων), που παραδίδεται από τον Ανάδοχο στα σημεία διανομής (Παράρτημα ΙΙΙ.Β), 
γίνεται από τους Υπευθύνους διοργάνωσης και διεξαγωγής των περιφερειακών 
επιμορφωτικών σεμιναρίων και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση σχετικού πρωτοκόλλου 
προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του επιμορφωτικού υλικού (Παράρτημα 
ΙΙ.Β). 

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται δεδομένης της καλής εκτέλεσης αυτής από τον Ανάδοχο 
καθώς και της επιτυχούς εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων ελέγχων που θα καθορίζονται με 
ακρίβεια στην Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχου.  
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Η οριστική παράδοση και παραλαβή του ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού,  θα 
ολοκληρωθεί όταν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, 
παραλάβει το σύνολο των πρωτοκόλλων προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
από το σύνολο των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα αφορούν στο σύνολο 
των παραδοτέων του Αναδόχου. 

Η αρμόδια για την παραλαβή του έργου Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, θα συντάξει 
Πρακτικό οριστικής παραλαβής στο οποίο θα σημειώσει και τυχόν ελλείψεις σε σχέση με το 
συνολικό έργο. 

Η παραλαβή που κάνει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας 
Αρχής, τεκμαίρεται ότι γίνεται με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Σιωπηρή 
παραλαβή του Έργου δεν είναι νοητή ούτε επιτρεπτή. Η χρήση μέρους ή του συνόλου των 
παραγομένων υλικών από το Υπ.Ε.Π.Θ. χωρίς την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων 
Παραλαβής όπως οριοθετούνται παραπάνω δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά Οριστική 
Παραλαβή του Έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε περίπτωση  που για 
οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω Σύμβασης αζημίως υπέρ αυτής.  

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος 
δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 28. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
Ο Ανάδοχος του Έργου εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι οι υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη 
Σύμβαση αυτή και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα 
και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Η Σύμβαση του Έργου τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης το φυσικό αντικείμενο του 
έργου, υλοποιείται όπως προδιαγράφτηκε στην κύρια Σύμβαση.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις 
προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την 
κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ’ αιτίας οργανωτικών ή άλλων 
ρυθμίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που 
θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή 
παρόμοιες υπηρεσίες. Το συνολικό κόστος για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 30. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να 
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, 
μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής 
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη 
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 31. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 
προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην Προσφορά του 
μέρος του Έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή 
αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση 
της Σύμβασης. 

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής. Τα μέρη τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα 
του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του 
Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του μέρους που, κατά την 
βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι 
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 
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Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της προστασίας του ενημερωτικού και επιμορφωτικού 
υλικού, που θα του παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή που θα παραχθεί από τον ίδιο 
κατά τη διάρκεια του έργου, από τυχόν υποκλοπή από τρίτους όσο το υλικό αυτό βρίσκεται 
στην κατοχή του.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τα παραγόμενα αντίτυπα σε άριστη κατάσταση, για όλη 
την διάρκεια του έργου, μέχρι την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα (π.χ. διάθεση 
κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων, κλπ). 

Όσον αφορά το υλικό που θα του έχει προσωρινά παραδοθεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 
επιστρέψει ανέπαφο στην Αναθέτουσα Αρχή, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών, για τις 
οποίες ήταν απαραίτητο. 

Το Υπ.Ε.Π.Θ. αποκτά δικαίωμα ελεύθερης εκμετάλλευσης, πολλαπλασιασμού και 
επεξεργασίας του παραχθέντος υλικού.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής τις κάτωθι 
υποχρεώσεις: 

Με την ολοκλήρωση του έργου, το σύνολο του υλικού που σχετίζεται με το έργο, είτε αυτό 
το υλικό το παρήγαγε ο ανάδοχος είτε του παραδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει 
να παραδοθούν στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ως σύνολο αλλά και κάθε επιμέρους 
αρχείο χωριστά, σε τέτοια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή, ή άλλη) ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή να έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει, τροποποιεί ή επεμβαίνει σε αυτό 
κατά τη βούλησή της. 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του πρωτοτύπου υλικού που 
παρήγαγε στα πλαίσια του παρόντος έργου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. Αντίστοιχη απαγόρευση χρήσης του πρωτοτύπου υλικού που τυχόν 
παραχθεί για την Αναθέτουσα Αρχή ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του 
αναδόχου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία σε περίπτωση παραβίασης 
των όρων αυτών από τον Ανάδοχο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του πρωτοτύπου υλικού που 
παρήγαγε στα πλαίσια του παρόντος έργου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

Αντίστοιχη απαγόρευση χρήσης του πρωτοτύπου υλικού που τυχόν παραχθεί για την 
Αναθέτουσα Αρχή ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του αναδόχου, τους 
οποίους θα πρέπει ο Ανάδοχος να δεσμεύσει με αντίστοιχη ρήτρα παραχώρησης των 
πνευματικών δικαιωμάτων προ της σύναψης οποιασδήποτε συμφωνίας συνεργασίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία σε περίπτωση παραβίασης 
των όρων αυτών από τον Ανάδοχο.  
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Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητή δέσμευση περί 
αποδοχής των παραπάνω όρων περί πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 
επαρκώς.  
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 34. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης 
των όρων αυτής ή παράβασης των όρων της Προκήρυξης από τον Ανάδοχο, και κυρίως στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

γ) 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. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
του επαγγέλματός του. 

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: 

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. 
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γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται 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 
υλικών, 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 και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 
του Π.Δ. 394/1996, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

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 του μέρους του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως 
της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 
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ΑΡΘΡΟ 35. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Υποέργου 6 «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού», της 
Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», 
Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.γ «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση», Ενέργεια 2.2.1 «Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση», Μέτρο 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  
 
Ειδικότερα, αφορά στα δημιουργικά, παραγωγή, αναπαραγωγή, μεταφορά και διανομή 
ενημερωτικού υλικού προς την ΕΥΕ και όλες τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να καταλήξουν στα Δημοτικά Σχολεία τα οποία 
εφαρμόζουν την διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στις δύο τελευταίες τάξεις,  
με στόχο την ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση μαθητών και γονέων. Το ενημερωτικό 
υλικό που πρόκειται να αναπαραχθεί, συνίσταται στα ακόλουθα: 
Α. Ενημερωτικά φυλλάδια 
Β. Αφίσες 
Γ. Σελιδοδείκτες 
Δ. Πινακίδες σήμανσης 
 
Παράλληλα, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προβλέπεται η δημιουργία, συσκευασία, 
μεταφορά και διανομή Φακέλων Σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής 
και Γερμανικής γλώσσας που θα συμμετέχουν στα περιφερειακά επιμορφωτικά 
σεμινάρια.  
 
Ε. Οι Φάκελοι Σεμιναρίων θα περιέχουν τα ακόλουθα: 

1. Τεύχος εισηγήσεων των επιμορφωτών για τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής 
γλώσσας 

2. Τεύχος εισηγήσεων των επιμορφωτών για τους εκπαιδευτικούς της Γερμανικής 
γλώσσας 

3. Μπλοκ σημειώσεων μεγέθους Α4, ριγέ 50 σελίδων  
4. Στυλό διαρκείας χρώματος μπλε 
5. Ενημερωτικό φυλλάδιο 
6. Σελιδοδείκτη 

 
ΣΤ. Βεβαιώσεις Συμμετοχής/Παρακολούθησης για τους συμμετέχοντες στα 
επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικούς.  

Οι εργασίες που θα αναλάβει ο Ανάδοχος, οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο 
χρονοπρογραμματισμός των παραδοτέων του, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Άρθρο 
36 του παρόντος Τμήματος της Προκήρυξης. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση»  

Η Πράξη «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
έχει ως αντικείμενο την επέκταση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής ή 
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Γερμανικής Γλώσσας) το σχολικό έτος 2006 – 2007 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου και το σχολικό έτος 2007 – 2008 στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου, σε όλα τα πολυθέσια σχολεία από 6/θέσια και πάνω και για δύο (2) ώρες την 
εβδομάδα. 

Στόχος της Πράξης, είναι η εισαγωγή ξένων γλωσσών - πέραν της μιας - στο κλασσικό 
διδακτικό πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων, αμβλύνοντας εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές ανισότητες που παρατηρούνται και οφείλονται στη φοίτηση των μαθητών 
της πρώτης σχολικής ηλικίας, στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. 

Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά και Γερμανικά), συμβάλλει στη 
σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφυπνίζει τους μαθητές στην πολυγλωσσία και την 
πολυπολιτισμικότητα σαν μια θετική πραγματικότητα. Επιπλέον, η πρώιμη 
ενασχόληση με την δεύτερη ξένη γλώσσα, παρέχει στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, την χρονική δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά την προσέγγιση 
του νέου γλωσσικού και πολιτισμικού κώδικα, προκειμένου να αποκτήσουν ένα 
ικανοποιητικό και πιστοποιήσιμο επίπεδο γλωσσομάθειας στο τέλος της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. 

Επομένως, πέρα από συμβατική υποχρέωση απέναντι στο ΕΠΕΑΕΚ, είναι βασική 
επιδίωξη η ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων στην 
οποία συμβάλλει η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεσης 
έντυπου ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, σελιδοδείκτες και μεταλλικές 
πινακίδες) της παρούσας Προκήρυξης. 

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της Πράξης, έχει προβλεφθεί η διενέργεια  
περίπου τριάντα επτά (37) περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία έχουν 
ως αντικείμενο την επιμόρφωση, όλων των απασχολούμενων εκπαιδευτικών, στο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της δεύτερης ξένης γλώσσας για το Δημοτικό 
Σχολείο, σε διδακτικές μεθόδους, στη χρήση ασκήσεων και δραστηριοτήτων που 
συνάδουν με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και στη 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, όπως εμπεριέχεται στο ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ των 
Δημοτικών Σχολείων. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα αναλάβουν επιστήμονες 
με εξειδικευμένη γνώση και ανάλογη εμπειρία σε σχετικά προγράμματα, οι οποίοι θα 
επιλεγούν μέσα από το Μητρώο Επιμορφωτών. Το επιμορφωτικό υλικό που 
προβλέπεται να αναπαραχθεί, θα περιλαμβάνει τις εισηγήσεις τους, ως υποστηρικτικό 
υλικό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 36. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Σε ότι αφορά στη σύνταξη των Τεχνικών Προσφορών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω : 

Επιπλέον των όρων που έχουν τεθεί στο Μέρος Α της παρούσας Προκήρυξης, οι 
απαιτήσεις για την εκτέλεση του έργου θέτονται στις παρακάτω Παραγράφους 1 – 4 
του παρόντος Άρθρου. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απαντήσουν τεκμηριωμένα σε όλες τις απαιτήσεις που 
τίθενται παρακάτω λαμβάνοντας υπόψη και τα επιμέρους ερωτήματα και ζητούμενα 
που διατυπώνονται κατά περίπτωση.  
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Η σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί την σειρά 
και την σύνταξη των παρακάτω κεφαλαίων σε όλα τα επίπεδα (παραγράφου, 
υποπαραγράφου, σημείου κλπ) χωρίς όμως αναγκαστικά να ακολουθεί και την ίδια 
αρίθμηση. 

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 Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, κατά 
την ελεύθερη κρίση της, θα αποκλείσει την αντίστοιχη προσφορά από περαιτέρω 
αξιολόγηση. 

Όλες οι απαιτήσεις που τίθενται στις παρακάτω Παραγράφους (για την σύνταξη της 
προσφοράς ή/και την υλοποίηση του Έργου) είναι υποχρεωτικές. Επουσιώδεις 
αποκλίσεις ή ακόμη και επουσιώδεις ελλείψεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές κατά την 
ελεύθερη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού και μόνον. 

 

1. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου, ο Ανάδοχος πρόκειται να 
αναλάβει τις ακόλουθες εργασίες :  
 
Α) Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

i) Δημιουργικό και προεκτύπωση σε πέντε (5) αντίτυπα, με παράδοση εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και 
με ευθύνη του Αναδόχου, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων 
ΚΠΣ.  

ii) Εκτύπωση σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια (187.500) 
αντίτυπα (185.000 αντίτυπα προς διάθεση στις Διευθύνσεις και Γραφεία ΠΕ 
και 2.500 αντίτυπα προς ένθεση στους Φακέλους Σεμιναρίων), εντός δεκαπέντε 
(15) εργασίμων ημερών, μετά την παραλαβή της αντίστοιχης Εντολής 
Εκτέλεσης Εργασιών που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

iii) Συσκευασία των ενημερωτικών φυλλαδίων, όπως ακολούθως : 1) 185.000 
τεμάχια σε δέματα των 250 αντιτύπων, προς χρήση των σχολικών μονάδων, 2) 
2.500 αντίτυπα θα είναι ένθετα σε ισάριθμους Φακέλους Σεμιναρίων. 

iv) Μεταφορά και διανομή των ενημερωτικών φυλλαδίων στις τοποθεσίες που 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.Α της παρούσας Προκήρυξης (για τα 185.000 
αντίτυπα), εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, μετά την παραλαβή της 
αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών που θα εκδοθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Β) Αφίσες 

i) Δημιουργικό και προεκτύπωση σε πέντε (5) αντίτυπα, με παράδοση εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και 
με ευθύνη του Αναδόχου, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων 
ΚΠΣ.  

ii) Εκτύπωση σε πέντε χιλιάδες (5.000) αντίτυπα, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων 
ημερών, μετά την παραλαβή της αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών 
που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

iii) Συσκευασία των αφισών σε δέματα των πενήντα (50) αντιτύπων 
iv) Μεταφορά και διανομή των αφισών στις τοποθεσίες που ορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ.Α της παρούσας Προκήρυξης, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων 
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ημερών, μετά την παραλαβή της αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών 
που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Γ) Σελιδοδείκτες 

i) Δημιουργικό και προεκτύπωση σε πέντε (5) αντίτυπα, με παράδοση εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και 
με ευθύνη του Αναδόχου, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων 
ΚΠΣ.  

ii) Εκτύπωση σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια (187.500) 
αντίτυπα, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, μετά την παραλαβή της 
αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών που θα εκδοθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

iii) Συσκευασία των σελιδοδεικτών, όπως ακολούθως : 1) 185.000 τεμάχια σε 
δέματα των 250 αντιτύπων, προς χρήση των σχολικών μονάδων, 2) 2.500 
αντίτυπα θα είναι ένθετα σε ισάριθμους Φακέλους Σεμιναρίων. 

iv) Μεταφορά και διανομή των σελιδοδεικτών στις τοποθεσίες που ορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ.Α της παρούσας Προκήρυξης. (για τα 185.000 αντίτυπα) , εντός 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, μετά την παραλαβή της αντίστοιχης 
Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Δ) Μεταλλικές Πινακίδες 

i) Δημιουργία πέντε (5) προτύπων, με παράδοση εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και με ευθύνη του 
Αναδόχου, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ.  

ii) Παραγωγή τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τεμαχίων και προμήθεια του 
αντίστοιχου υλικού στήριξης, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, μετά 
την παραλαβή της αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών που θα εκδοθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  

iii) Μεταφορά και διανομή των μεταλλικών πινακίδων και του υλικού στήριξης 
στις τοποθεσίες που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.Α της παρούσας 
Προκήρυξης, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, μετά την παραλαβή της 
αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών που θα εκδοθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Ε) Φάκελοι Σεμιναρίων 
i) Δημιουργία δύο χιλιάδων και πεντακοσίων (2.500) Φακέλων Σεμιναρίων, τύπου 

«βαλιτσάκι», με τα παρακάτω ένθετα:   
1. Τεύχος εισηγήσεων επιμορφωτών για την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας 

α) Δημιουργικό εξώφυλλου και προεκτύπωση σε πέντε (5) αντίτυπα, με 
παράδοση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την παραλαβή της 
αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών της Αναθέτουσας Αρχής, και με 
ευθύνη του Αναδόχου, στην ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ. 
β) Αναπαραγωγή σε δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) αντίτυπα εντός 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, μετά την παραλαβή της αντίστοιχης 
Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Τεύχος εισηγήσεων επιμορφωτών για την διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας 
α) Δημιουργικό εξώφυλλου και προεκτύπωση σε πέντε (5) αντίτυπα, με 
παράδοση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την παραλαβή της 
αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών της Αναθέτουσας Αρχής, και με 
ευθύνη του Αναδόχου, στην ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ. 
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β) Αναπαραγωγή σε δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) αντίτυπα εντός 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, μετά την παραλαβή της αντίστοιχης 
Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Μπλοκ σημειώσεων  
4. Στυλό  
5. Ενημερωτικό φυλλάδιο 
6. Σελιδοδείκτης 

 
ii) Συσκευασία των Φακέλων σε ποσότητες αντίστοιχες με το πλήθος των 

συμμετεχόντων ανά περιφερειακό σεμινάριο (στοιχεία από Παράρτημα ΙΙΙ.Β) 
 
iii) Μεταφορά και διανομή των Φακέλων στις τοποθεσίες που ορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ.Β της παρούσας Προκήρυξης και κατά τις ημερομηνίες που θα 
καθορίζονται στην αντίστοιχη Εντολή Εκτέλεσης Εργασιών. Η σχετική Εντολή θα 
εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο σε εύλογο 
χρονικό διάστημα προ των ημερομηνιών αποστολής. 

 
ΣΤ) Βεβαιώσεις Παρακολούθησης / Συμμετοχής 
i) Δημιουργικό και προεκτύπωση σε πέντε (5) αντίτυπα, με παράδοση εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών μετά την παραλαβή της αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης 
Εργασιών της Αναθέτουσας Αρχής, και με ευθύνη του Αναδόχου, στην ΕΥΕ 
Προγραμμάτων ΚΠΣ.  

ii) Αναπαραγωγή σε δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) αντίτυπα, με παράδοση 
εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, μετά την παραλαβή της αντίστοιχης 
Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση της ΕΥΕ 
Προγραμμάτων ΚΠΣ.  

iii) Παραλαβή των υπογεγραμμένων Βεβαιώσεων από τη διεύθυνση της ΕΥΕ 
Προγραμμάτων ΚΠΣ  και συσκευασία σε ποσότητες αντίστοιχες με το πλήθος των 
συμμετεχόντων ανά περιφερειακό σεμινάριο (στοιχεία από Παράρτημα ΙΙΙ.Β). 

iv) Μεταφορά και διανομή των Βεβαιώσεων στις τοποθεσίες που ορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ.Β της παρούσας Προκήρυξης και κατά τις ημερομηνίες που θα 
καθορίζονται στην αντίστοιχη Εντολή Εκτέλεσης Εργασιών. Η σχετική Εντολή θα 
εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εύλογο 
χρονικό διάστημα προ των ημερομηνιών αποστολής.  

 
 
Επισημαίνεται ότι η φύλαξη των εντύπων θα γίνει από τον Ανάδοχο, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση αποθήκευσης. 

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων 
του Αναδόχου: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Ενημερωτικό Φυλλάδιο 
 

Διαστάσεις : 29,0 εκατοστά  ύψος Χ 14,30 εκατοστά πλάτος 

   

Σελίδες : Έξι (6) σελίδες αναδιπλούμενες  

   

Τεμάχια : 
Εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια 

(187.500) αντίτυπα  
 

   

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

   

Χαρτί  : Velvet 135 γραμμαρίων (Τριπλής επίστρωσης) 

   

Βιβλιοδεσία : Αναδιπλούμενο 

   

Συσκευασία : α) 185.000 τεμ. σε δέματα των 250 τεμ. 
β)     2.500 τεμ. ένθετα στους Φακέλους Σεμιναρίων  

  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Αφίσα 
 
Διαστάσεις : 70 εκατοστά ύψος Χ 50 εκατοστά πλάτος 
   

Τεμάχια : Πέντε  χιλιάδες (5.000) αντίτυπα 

   
Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 
   
Χαρτί  : Velvet 135 γραμμαρίων (Τριπλής επίστρωσης) 
   
Συσκευασία : Σε δέματα των 50 τεμαχίων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Σελιδοδείκτες 
 

Διαστάσεις : 23 εκατοστά ύψος Χ 5 εκατοστά πλάτος 

   

Τεμάχια : 
Εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια 

(187.500) αντίτυπα  
 

   

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

   

Χαρτί  : Velvet 300 γραμμαρίων 

   

Συσκευασία : 
α) 185.000 τεμ. σε δέματα των 250 τεμ. 

β)     2.500 τεμ. ένθετα στους Φακέλους Σεμιναρίων 

  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ : Μεταλλικές Πινακίδες 
 

Διαστάσεις : 28 εκατοστά ύψος Χ 20 εκατοστά πλάτος (μέγεθος Α4) 

   

Τεμάχια : Τέσσερις χιλιάδες (4.000)  

   

Χρώματα : Τετραχρωμία 

   

Υλικό : Αλουμίνιο 8/10 γραμμαρίων 

   

Κείμενο Προκήρυξης                      Σελίδα 44 από 73 
   

     



Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ                           
 
 

Υλικό στήριξης : 
Υλικά που θα εξασφαλίζουν τη σταθερή επικόλληση-
ανάρτηση των μεταλλικών πινακίδων στις διδακτικές 
αίθουσες. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε : Φάκελοι Σεμιναρίων
 

Φάκελος Σεμιναρίου

Διαστάσεις : Ικανές για ένθεση των δύο τευχών (μεγέθους Α4) και 
του λοιπού υλικού που αναφέρεται παρακάτω 

   
Τύπος : Βαλιτσάκι 
   
Υλικό : Πλαστικό 
   
Χρώμα : Μπλε 
   

Ετικέτα : 

Έγχρωμη αυτοκόλλητη με λογότυπο, διαστάσεων 
περίπου 15 εκατοστόμετρα μήκος με 10 
εκατοστόμετρα πλάτος. 
Το δημιουργικό θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

   
Τεμάχια : Δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) 
 
Τεύχη εισηγήσεων (Γαλλικής & Γερμανικής γλώσσας)
Διαστάσεις : Μέγεθος Α4 
   
Αριθμός σελίδων : 150 σελίδες (περίπου) το κάθε τεύχος 
   
Χρώμα : Ασπρόμαυρη εκτύπωση 
   
Χαρτί : Βάρους 80 γραμμαρίων 
   
Εξώφυλλο : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 
   
Βιβλιοδεσία : Θερμοκόλληση 
   

Τεμάχια : 

Δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) τεύχη 
Γαλλικής και 
Δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) τεύχη 
Γερμανικής γλώσσας 

   
Συσκευασία : Ένθεση στους Φακέλους Σεμιναρίων 
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Μπλοκ Σημειώσεων
Διαστάσεις : Μέγεθος Α4 
   
Σελίδες :  Ογδόντα (80) σελίδες με διαγράμμιση  
   
Χαρτί : Βάρους 80 γραμμαρίων 
   

Εξώφυλλο : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 
(όπως εξώφυλλο Τεύχους Εισηγήσεων) 

   
Τεμάχια : Δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) 
   
Συσκευασία : Ένθεση στους Φακέλους Σεμιναρίων 
 
Στυλό
Χρώμα : Μπλέ 
   
Τεμάχια : Δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) 
   
Συσκευασία : Ένθεση στους Φακέλους Σεμιναρίων 
 
Ενημερωτικό φυλλάδιο
Προδιαγραφές : Βλ. Πίνακας Α 
   
Τεμάχια : Δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) 
   
Συσκευασία : Ένθεση στους Φακέλους Σεμιναρίων 
 
Σελιδοδείκτης 
Προδιαγραφές : Βλ. Πίνακας Γ 
   
Τεμάχια : Δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) 
   
Συσκευασία : Ένθεση στους Φακέλους Σεμιναρίων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ : Βεβαιώσεις Συμμετοχής / Παρακολούθησης
 

Διαστάσεις : Μέγεθος Α4 
   
Χαρτί : Τύπος «πάπυρος» 
   
Χρώμα : Έγχρωμη εκτύπωση με λογότυπα 
   
Τεμάχια : Δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.500) 

 
 
 
 

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Ως παραδοτέα του παρόντος έργου, ορίζονται τα ακόλουθα:  

 

Παραδοτέο 1:   Τα δημιουργικά α) ενημερωτικών φυλλαδίων, β) αφισών, 
γ) σελιδοδεικτών 

Παραδοτέο 2:  Πέντε (5) πρότυπα α) ενημερωτικών φυλλαδίων, β) αφισών, 
γ) σελιδοδεικτών, δ) μεταλλικών πινακίδων. 

Παραδοτέο 3:  Τα δημιουργικά α) του εξώφυλλου των Τευχών των εισηγήσεων 
β)  της Βεβαίωσης Συμμετοχής/Παρακολούθησης. 

Παραδοτέο 4:  Πέντε (5) πρότυπα α) Φακέλων Σεμιναρίων β) Βεβαιώσεων 
Συμμετοχής/Παρακολούθησης. 

Παραδοτέο 5: Αναπαραγωγή του ενημερωτικού υλικού (ενημερωτικά 
φυλλάδια, αφίσες, σελιδοδείκτες, μεταλλικές πινακίδες). 

Παραδοτέο 6: Αναπαραγωγή του υλικού επιμόρφωσης (Φάκελοι Σεμιναρίων, 
Βεβαιώσεις) και μεταφορά των Βεβαιώσεων παρακολούθησης 
στην ΕΥΕ. 

Παραδοτέο 7: Πρωτόκολλα αποστολής και παραλαβής του ενημερωτικού 
υλικού (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, σελιδοδείκτες, 
μεταλλικές πινακίδες). 

Παραδοτέο 8: Πρωτόκολλα αποστολής και παραλαβής του υλικού 
επιμόρφωσης (Φάκελοι Σεμιναρίων, Βεβαιώσεις). 
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Ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων έχει ως εξής: 

 

Παραδοτέα Χρόνος παράδοσης 

Π 1, Π2 Από Υπογραφή Σύμβασης + 5 εργάσιμες ημέρες 

Π 3, Π4 
Από την παραλαβή της αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης 
Εργασιών που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή + 5 
εργάσιμες ημέρες 

Π 5 
Από την παραλαβή της αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης 
Εργασιών που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή + 15 
εργάσιμες ημέρες 

Π 6 
Από την παραλαβή της αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης 
Εργασιών που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή + 15 
εργάσιμες ημέρες 

Π7 
Από την παραλαβή της αντίστοιχης Εντολής Εκτέλεσης 
Εργασιών που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή + 15 
εργάσιμες ημέρες 

Π8 

Παράδοση του υλικού επιμόρφωσης κατά τις ημερομηνίες 
που θα καθορίζονται στην αντίστοιχη Εντολή Εκτέλεσης 
Εργασιών που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και 
κατάθεση των Πρωτοκόλλων  αποστολής και παραλαβής 
στην Αναθέτουσα αρχή 3 εργάσιμες ημέρες μετά την 
τελευταία ημερομηνία παράδοσης. 

 
 
Η διανομή του ενημερωτικού υλικού τοποθετείται χρονικά κατά την έναρξη του 
σχολικού έτους 2006-2007, ενώ η διανομή του επιμορφωτικού υλικού κατά το πρώτο 
τρίμηνο του σχολικού έτους 2006-2007. 
 
 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στους Αναδόχους, το 
αργότερο έως τον χρόνο οριστικής παράδοσης του έργου, επιθυμητές τροποποιήσεις, 
βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραμματισμένη εξέλιξη του έργου. Οι εκάστοτε 
τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραμματισμένη εξέλιξη του έργου 
που ζητά η Αναθέτουσα Αρχή και είναι στο πλαίσιο της παρούσης, θα υλοποιούνται 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή της και σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται εύλογο 
χρονικό διάστημα για την υλοποίησή τους, με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία 
της σύμβασης ή εύλογη παράτασή της για το σκοπό αυτόν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά 
τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή 
γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, 
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

Με την ολοκλήρωση του έργου, το σύνολο του υλικού που σχετίζεται με το έργο, είτε 
αυτό το υλικό το παρήγαγε ο ανάδοχος είτε του παραδόθηκε από την Αναθέτουσα 
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Αρχή, θα πρέπει να παραδοθούν στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ως σύνολο 
αλλά και κάθε επιμέρους αρχείο χωριστά, σε τέτοια μορφή (δημιουργικό, έντυπο, 
ηλεκτρονικό, ψηφιακό ή άλλο).  
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
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ΑΡΘΡΟ 37. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Στον φάκελο Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντος, εσωκλείεται η Οικονομική 
Προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει : 

 Ανάλυση του κόστους για δημιουργικό – προεκτύπωση – αναπαραγωγή 
ενημερωτικών φυλλαδίων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). 

 Ανάλυση του κόστους για δημιουργικό – προεκτύπωση – αναπαραγωγή των 
αφισών (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

 Ανάλυση του κόστους για δημιουργικό – προεκτύπωση – αναπαραγωγή 
σελιδοδεικτών (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 

 Ανάλυση του κόστους για κατασκευή προτύπου – παραγωγή μεταλλικών 
πινακίδων (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 

 Ανάλυση του κόστους για συσκευασία, μεταφορά και διανομή του 
ενημερωτικού υλικού (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) 

 Ανάλυση του κόστους για την δημιουργία προτύπου – αναπαραγωγή των 
Φακέλων Σεμιναρίων (ΠΙΝΑΚΑΣ 6) 

 Ανάλυση του κόστους για δημιουργικό – προεκτύπωση – αναπαραγωγή 
Βεβαιώσεων Συμμετοχής / Παρακολούθησης των σεμιναρίων (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) 

 Ανάλυση του κόστους για συσκευασία, μεταφορά και διανομή του υλικού των 
επιμορφωτικών σεμιναρίων (Φάκελοι Σεμιναρίων, Βεβαιώσεις) (ΠΙΝΑΚΑΣ 8) 

 Άλλα κόστη: Ο Προσφέρων θα πρέπει να αναλύσει και να συμπεριλάβει στα 
άλλα κόστη και κάθε είδους άλλη δαπάνη, η οποία υπεισέρχεται στη λύση που 
προτείνει για όλη τη διάρκεια του έργου, με αναλυτική περιγραφή. (ΠΙΝΑΚΑΣ 
9) 

 Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς σε ευρώ, άνευ και συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ  (ολογράφως και αριθμητικά) (ΠΙΝΑΚΑΣ 10) 

 

 Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών οι αναλύσεις θα πρέπει να δοθούν ανά εταιρεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Ενημερωτικά φυλλάδια 

Υπηρεσία Τεμάχια Κόστος τεμαχίου 
(με ΦΠΑ) 

Συνολικό κόστος 
(με ΦΠΑ) 

∆ημιουργικό 1 

 

 

Προεκτύπωση 5 

 

 

Αναπαραγωγή 187.500 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αφίσες 

Υπηρεσία Τεμάχια Κόστος τεμαχίου 
(με ΦΠΑ) 

Συνολικό κόστος 
(με ΦΠΑ) 

∆ημιουργικό 1 

 

 

Προεκτύπωση 5 

 

 

Αναπαραγωγή 5.000 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Σελιδοδείκτες 

Υπηρεσία Τεμάχια Κόστος τεμαχίου 
(με ΦΠΑ) 

Συνολικό κόστος 
(με ΦΠΑ) 

∆ημιουργικό 1 

 

 

Προεκτύπωση 5 

 

 

Αναπαραγωγή 187.500 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μεταλλικές Πινακίδες 

Υπηρεσία Τεμάχια Κόστος τεμαχίου 
(με ΦΠΑ) 

Συνολικό κόστος 
(με ΦΠΑ) 

Πρότυπα 5 

 

 

Παραγωγή 4.000 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Συσκευασία – Μεταφορά – Διανομή Ενημερωτικού Υλικού 

Υπηρεσία Πλήθος σημείων 
διανομής 

Συνολικό κόστος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικό κόστος (με 
ΦΠΑ) 

Συσκευασία – μεταφορά και 
διανομή του ενημερωτικού 
υλικού στα σημεία διανομής 
που περιγράφονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ.Α 

131   

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Φάκελοι Σεμιναρίων 

Υπηρεσία Τεμάχια Κόστος τεμαχίου 
(με ΦΠΑ) 

Συνολικό κόστος 
(με ΦΠΑ) 

Προμήθεια Φακέλων τύπου 
«βαλιτσάκι» με αυτοκόλλητη ετικέτα 
στο εξωτερικό 

2.500   

Αυτοκόλλητη ετικέτα με λογότυπο 2.500   

∆ημιουργικό Εξώφυλλου Τευχών 
εισηγήσεων 

2   

Τεύχος Εισηγήσεων Γαλλικής γλώσσας 2.500   

Τεύχος Εισηγήσεων Γερμανικής 
γλώσσας 

2.500   

Μπλοκ σημειώσεων 2.000 

 

 

Στυλό 2.500 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Βεβαιώσεις Συμμετοχής/Παρακολούθησης 

Υπηρεσία Τεμάχια Κόστος τεμαχίου 
(με ΦΠΑ) 

Συνολικό κόστος 
(με ΦΠΑ) 

∆ημιουργικό 1 

 

 

Προεκτύπωση 5 

 

 

Αναπαραγωγή 2.500 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Συσκευασία – Μεταφορά – Διανομή Φακέλων Σεμιναρίων & 
Βεβαιώσεων 

Υπηρεσία Πλήθος σημείων 
διανομής/παραλαβής 

Συνολικό κόστος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικό κόστος (με 
ΦΠΑ) 

Μεταφορά των Βεβαιώσεων 
από και προς την έδρα της 
ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ 

1 διανομή 
1 παραλαβή   

Συσκευασία, μεταφορά και 
διανομή του  υλικού 
επιμόρφωσης στα σημεία 
διανομής που περιγράφονται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ.Β 

34   

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Λοιπά Κόστη 

Υπηρεσία Ποσότητα (μονάδα 
μέτρησης)  

Τιμή μονάδας (με 
ΦΠΑ) 

Συνολικό κόστος (με 
ΦΠΑ) 

………………………. 
 

  

 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Συνολικό ποσόν Οικονομικής 
Προσφοράς της εταιρείας ή 

ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) 

(Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε 
Ευρώ) 

 
 

Οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους του 
παρόντος άρθρου αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς.

 

 Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου  
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι:               
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ            
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1. Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ  € (ΕΥΡΩ) 

Εκδότης: _________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης:_______ 

Προς: Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Προγραμμάτων ΚΠΣ), Α. Παπανδρέου 37 , 151 80-Μαρούσι 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν      για € (ΕΥΡΩ)    

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα: της Εταιρίας/Φορέα ……………….. οδός 
…………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών/Φορέων 

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των Ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 
της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας ..................................., 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Προκήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα: της εν λόγω Εταιρίας/Φορέα. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε 
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 
μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ  € (ΕΥΡΩ) 

Εκδότης: _________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης:_______ 

Προς: Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Προγραμμάτων ΚΠΣ), Α. Παπανδρέου 37 , 151 80-Μαρούσι 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν      για € (ΕΥΡΩ)    

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα : της Εταιρίας/φορέα …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών/Φορέων 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… 
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Προκήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ:               

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 

   
     



Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ                           
 
 
Α. Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Ενημερωτικού 
Υλικού  

 
Προς το ΥΠΕΠΘ/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ  
(Πόλη)……………………, (Ημ/νία)…………/…………/……………. 
 
 
Σχετικά με την Πράξη:  «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
Για το έργο:  «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση έντυπου ενημερωτικού και επιμορφωτικού 
υλικού» 
Ανάδοχος:  …… 
 
 
Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού……………………………………  

1.  ………………………………………………. 
παρουσία του αντιπροσώπου του αναδόχου του έργου, ο οποίος μπορεί να είναι και ο μεταφορέας 

2.  ……………………………………………….. 
 
Βεβαιώνει τα ακόλουθα: 
 
Παραλάβαμε τα παρακάτω: 
 
Αριθμός πακέτων: ……………………(αριθμητικώς) ,………………….. (ολογράφως)  
Αριθμός Δελτίου Αποστολής:  …………………………………………………………. 
Ημερομηνία Δελτίου Αποστολής:  …………………………………………………………. 
 
που περιέχουν τα ενημερωτικά υλικά: 

 
Τίτλος Ενημερωτικού Υλικού Ποσότητα (αριθμητικώς και ολογράφως) 
1.  Ενημερωτικά Φυλλάδια  
2.  Αφίσες  
3. Σελιδοδείκτες  
4. Μεταλλικές Πινακίδες  

 
 
Παρατηρήσεις:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………... 
 
 

      
 Ο Δ/της της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο αντιπρόσωπος του αναδόχου 

 
1.……………………………. 

 
2.…………………………… (Σφραγίδα 

υπηρεσίας) (Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή) 
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Β. Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Επιμορφωτικού 
Υλικού 

 
Προς το ΥΠΕΠΘ/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ  
(Πόλη)……………………, (Ημ/νία)…………/…………/……………. 
 
 
Σχετικά με την Πράξη:  «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
Για το έργο:  «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση έντυπου ενημερωτικού και επιμορφωτικού 
υλικού» 
Ανάδοχος:  …… 
 
 
Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού……………………………………  

1.  ………………………………………………. 
παρουσία του αντιπροσώπου του αναδόχου του έργου, ο οποίος μπορεί να είναι και ο μεταφορέας 

2.  ……………………………………………….. 
 
Βεβαιώνει τα ακόλουθα: 
 
Παραλάβαμε τα παρακάτω: 
 
Αριθμός πακέτων: ……………………(αριθμητικώς) ,………………….. (ολογράφως)  
Αριθμός Δελτίου Αποστολής:  …………………………………………………………. 
Ημερομηνία Δελτίου Αποστολής:  …………………………………………………………. 
 
που περιέχουν τα ενημερωτικά υλικά: 

 
Τίτλος Επιμορφωτικού Υλικού Ποσότητα (αριθμητικώς και ολογράφως) 
1. Φάκελοι Σεμιναρίων  
2. Βεβαιώσεις Συμμετοχής / Παρακολούθησης  

 
 
Παρατηρήσεις:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………... 
 
 

      
 Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

Ο Δ/ντης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ο αντιπρόσωπος του αναδόχου 

 
 
1.……………………………. 

 
 
2.…………………………… (Σφραγίδα 

υπηρεσίας) 
(Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ:               

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
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Α. Σημεία Διανομής Ενημερωτικού Υλικού και αντίστοιχες Ποσότητες Τεμαχίων 

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός πίνακας των σημείων διανομής του ενημερωτικού υλικού (Διευθύνσεων και 
Γραφείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) καθώς  και του αντίστοιχου πλήθους τεμαχίων του ενημερωτικού 
υλικού προς αποστολή στο κάθε σημείο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιήσει και να τροποποιήσει μερικώς τον παρακάτω πίνακα. 
Σε κάθε περίπτωση, ο οριστικός πίνακας θα δοθεί στον Ανάδοχο μαζί με την Εντολή Εκτέλεσης Εργασίας που θα 
αφορά στην αποστολή του ενημερωτικού υλικού. 

 

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΛΙΔΟ-
ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΦΙΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

1 Α ΑΘΗΝΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 75 
ΑΘΗΝΑ 10437 2076 2076 58 46 

2 Α ΑΘΗΝΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΚΦΑΝΤΙΔΟΥ 26 & 
ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
11633 2076 2076 58 46 

3 Α ΑΘΗΝΑΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79-81 
ΑΘΗΝΑ 10432 2076 2076 58 46 

4 Α ΑΘΗΝΑΣ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΒΕΡΩΦ 26 ΑΘΗΝΑ 
10433 2076 2076 58 46 

5 Α ΑΘΗΝΑΣ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 187 ΑΘΗΝΑ 
11253 2076 2076 58 46 

6 Α ΑΘΗΝΑΣ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ 

Λ ΠΑΠΑΓΟΥ 48 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 
15771 2076 2076 56 38 

7 Α ΑΘΗΝΑΣ 7 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ 4 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16346 2076 2076 58 45 

8 Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 2 ΑΘΗΝΑ 
10437 469 469 13 10 

9 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54626 9440 9440 255 204 

10 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 48 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200 495 495 13 11 

11 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 17 
ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 495 495 13 11 

12 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΑΝΟΥ ΣΟΥΛΟΥ 13 
ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 495 495 13 11 

13 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 

Ν ΣΤΡΑΤΟΥ 65 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 30500 495 495 13 11 

14 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 17 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30300 495 495 13 11 

15 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 9 
ΘΕΡΜΟ 30008 495 495 13 11 

16 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ 7 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΟΝΙΤΣΑ 30002 495 495 13 11 

17 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΟΥ 18 & 
ΖΑΛΟΓΓΙΤΟΥ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200 495 495 13 11 
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A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΛΙΔΟ-
ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΦΙΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

18 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 32  
ΑΧΑΡΝΕΣ 13671 1855 1855 50 40 

19 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΘ.  
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 
ΚΟΡΩΠΙ 19400 1855 1855 50 40 

20 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 100 ΚΑΙ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 
ΓΕΡΑΚΑΣ 15344 1855 1855 50 40 

21 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 75 
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ  14565 1855 1855 50 37 

22 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 100 ΚΑΙ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 
ΓΕΡΑΚΑΣ 15344 309 309 8 7 

23 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΓ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 4 
ΑΡΓΟΣ 21200 764 764 21 17 

24 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ν 
ΚΙΟΥ  ΝΑΥΠΛΙΟ 21100 764 764 21 17 

25 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 22007 482 482 13 10 

26 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΡΟΣ 22001 482 482 13 10 

27 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4  
ΤΡΙΠΟΛΗ 22100 482 482 13 10 

28 ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 
ΑΡΤΑ 47100 1049 1049 28 23 

29 ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΟΥΝΑΡΗ 217 ΠΑΤΡΑ 
26110 6040 6040 163 131 

30 Β ΑΘΗΝΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 14 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234 2095 2095 57 45 

31 Β ΑΘΗΝΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΟΣ 8 
ΜΑΡΟΥΣΙ 15124 2095 2095 57 45 

32 Β ΑΘΗΝΑΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΥΚΙΑΣ 13   Ν. ΙΩΝΙΑ 
14231 2095 2095 57 45 

33 Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΟΥΝΑΡΗ  60 ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15343 2095 2095 57 45 

34 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 56430 11221 11221 303 243 

35 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ 4 
ΘΗΒΑ 32200 1029 1029 28 22 

36 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
74 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 32100 1029 1029 28 22 

37 Γ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΘΗΒΩΝ 357 ΑΙΓΑΛΕΩ 
12244 2013 2013 54 44 

38 Γ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 29 ΧΑΪΔΑΡΙ 
12461 2013 2013 54 44 

39 Γ ΑΘΗΝΑΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 59 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12110 2013 2013 54 44 
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A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΛΙΔΟ-
ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΦΙΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

40 Γ ΑΘΗΝΑΣ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35  
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 13562 2013 2013 54 44 

41 Γ ΑΘΗΝΑΣ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΕΝΕΛΑΟΥ 112  ΙΛΙΟΝ  
13122 2013 2013 54 44 

42 Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΘΗΒΩΝ 357 ΑΙΓΑΛΕΩ 
12244 592 592 16 13 

43 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 
ΓΡΕΒΕΝΑ 51100 455 455 12 10 

44 Δ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΘΗΣΕΩΣ 283 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17674 2293 2293 62 50 

45 Δ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
210 & ΛΕΣΒΟΥ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗ 17123 2293 2293 62 50 

46 Δ ΑΘΗΝΑΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΑΖΑΡΑΚΗ 8 
ΓΛΥΦΑΔΑ 16675 2293 2293 62 50 

47 Δ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & 
ΚΥΠΡΟΥ 9 ΑΛΙΜΟΣ 
17456 984 984 27 21 

48 ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑ 
66100 2304 2304 62 50 

49 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 19 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200 3113 3113 84 67 

50 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ & 1ο 
ΓΡ 

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ 
ΖΕΦΥΡΟΣ ΡΟΔΟΣ 
85100 2302 2302 62 50 

51 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ KAΛYMNOΣ  85200 1151 1151 31 25 

52 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΑΗ 4 ΚΩΣ 85300 1151 1151 31 25 

53 ΕΒΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ & 1ο 
ΓΡ 

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   
68100 953 953 26 21 

54 ΕΒΡΟΥ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 
Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 167 
ΣΟΥΦΛΙ  68400 477 477 13 10 

55 ΕΒΡΟΥ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΡΦΕΩΣ 53  
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  68300 477 477 13 10 

56 ΕΒΡΟΥ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 54  Ν. 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  68200 477 477 13 10 

57 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΙΑΤΡΙΔΟΥ  8  ΧΑΛΚΙΔΑ  
34100 1447 1447 39 31 

58 ΕΥΒΟΙΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΜΗ  34003 723 723 20 16 

59 ΕΥΒΟΙΑΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 723 723 20 16 

60 ΕΥΒΟΙΑΣ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 34001 723 723 20 16 
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A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΛΙΔΟ-
ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΦΙΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

61 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ  2  
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  36100 213 213 6 5 

62 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ  78  
ΖΑΚΥΝΘΟΣ  29100 918 918 25 20 

63 ΗΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΠΥΡΓΟΣ  
27100 2377 2377 64 51 

64 ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ  5  
ΝΑΟΥΣΑ  59200 964 964 26 21 

65 ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ   59300 964 964 26 21 

66 ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 14  
ΒΕΡΟΙΑ  59100 964 964 26 21 

67 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Λ. ΑΝΔΡΕΑ  
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  6  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71305 6114 6114 165 132 

68 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΥΠΡΟΥ 60  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  46100 785 785 21 17 

69 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & 
ΣΤΑΔΙΟΥ  12  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45333 2431 2431 66 53 

70 ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20  
ΚΑΒΑΛΑ  65110 2576 2576 70 56 

71 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 56  
ΚΑΡΔΙΤΣΑ  43100 566 566 15 12 

72 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΙΕΡΙΟΥ  88  
ΣΟΦΑΔΕΣ  43300 283 283 8 6 

73 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
ΜΟΥΖΑΚΙ  43060 283 283 8 6 

74 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ  11Α   
ΠΑΛΑΜΑΣ  43200 283 283 8 6 

75 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ  52051 475 475 13 10 

76 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
ΚΑΣΤΟΡΙΑ  52100 475 475 13 10 

77 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛ. Ν. ΦΡΟΥΡΙΟΥ  
ΚΕΡΚΥΡΑ  49100 2066 2066 56 45 

78 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΑΖΑΡΑΚΗ  2 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  28100 719 719 19 16 

79 ΚΙΛΚΙΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΕΡΜΑ  ΚΑΠΕΤΑΝ  
ΓΚΟΝΟΥ  
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ  61300 656 656 18 14 

80 ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1  
ΚΙΛΚΙΣ  61100 656 656 18 14 

81 ΚΟΖΑΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ & 1ο 
ΓΡ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
ΚΟΖΑΝΗ  50100 1508 1508 41 33 

82 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΕΪΔΑ  50200 754 754 20 16 
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A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΛΙΔΟ-
ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΦΙΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

83 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 50300 754 754 20 16 

84 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  52  
ΚΟΡΙΝΘΟΣ  20100 2509 2509 68 54 

85 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΞΟΣ  84300 310 310 8 7 

86 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΟΣ  84500 310 310 8 7 

87 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΗΡΑ  ΘΗΡΑ  84700 310 310 8 7 

88 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΚΑ  ΜΗΛΟΣ  84800 310 310 8 7 

89 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΑΡΧΕΙΟ, ΤΗΝΟΣ  
84200 310 310 8 7 

90 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΑΡΧΕΙΟ  ΠΑΡΟΣ  
84400 310 310 8 7 

91 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ  18  
ΣΥΡΟΣ  84100 310 310 8 7 

92 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ  112  
ΣΠΑΡΤΗ  23100 1232 1232 33 27 

93 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  63  
ΛΑΡΙΣΑ   41110 4503 4503 122 97 

94 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΑΓ.  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ    71100 1183 1183 32 26 

95 ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ  10  
ΜΥΤΙΛΗΝΗ  81100 1861 1861 50 40 

96 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΡΑΒΕΛΑ  11  
ΛΕΥΚΑΔΑ   31100 406 406 11 9 

97 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ  74  
ΒΟΛΟΣ  38333 3806 3806 103 82 

98 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  20 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ  24500 676 676 18 15 

99 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  5  
ΜΕΣΣΗΝΗ   24200 676 676 18 15 

100 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 18  
ΠΥΛΟΣ  24001 676 676 18 15 

101 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ   24100 676 676 18 15 

102 ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ  30   
ΞΑΝΘΗ  67100 1558 1558 42 34 

103 ΠΕΙΡΑΙΑ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΡΟΣ 18020 1281 1281 35 28 

104 ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΡΑΟΛΗ & 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18532 6407 6407 173 139 

105 ΠΕΛΛΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ  41  ΑΡΙΔΑΙΑ  
58400 899 899 24 19 
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A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΛΙΔΟ-
ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΦΙΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

106 ΠΕΛΛΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΜΚΟΥ 
26,  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  58100 899 899 24 19 

107 ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ   91   
ΕΔΕΣΣΑ   58200 899 899 24 19 

108 ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  38   
ΑΙΓΙΝΙΟ   60300 821 821 22 18 

109 ΠΙΕΡΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ & 2ο 
ΓΡ 

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  8 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ  60100 1642 1642 44 36 

110 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΟΥΣΤΑΚΗ  2   
ΠΡΕΒΕΖΑ   48100 1055 1055 29 23 

111 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Γ.  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  23  
ΡΕΘΥΜΝΟ  74100 1623 1623 44 35 

112 ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ  69100 1037 1037 28 22 

113 ΣΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ι. ΛΕΚΑΤΗ & ΚΑΝΑΡΗ  
ΣΑΜΟΣ 83100 699 699 19 15 

114 ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ  2  
ΣΕΡΡΕΣ   62110 933 933 25 20 

115 ΣΕΡΡΩΝ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗ   
62042 466 466 13 10 

116 ΣΕΡΡΩΝ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2   
ΝΙΓΡΙΤΑ   62200 466 466 13 10 

117 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ   
62300 466 466 13 10 

118 ΣΕΡΡΩΝ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 1  
ΗΡΑΚΛΕΙΑ  62400 466 466 13 10 

119 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ & 1ο 
ΓΡ 

ΛΑΡΙΣΗΣ  31   ΤΡΙΚΑΛΑ 
42100 967 967 26 21 

120 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ   60  
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  42200 484 484 13 10 

121 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ Πύλη,  ΠΥΛΗ   42032 484 484 13 10 

122 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΥΠΡΟΥ 87 ΛΑΜΙΑ  
35100 2783 2783 75 60 

123 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ  2  
ΑΜΥΝΤΑΙΟ  53200 396 396 11 9 

124 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
ΦΛΩΡΙΝΑ   53100 396 396 11 9 

125 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ι.  ΓΑΤΟΥ 1,  ΑΜΦΙΣΣΑ   
33100 496 496 13 11 

126 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑ   63074 645 645 17 14 

127 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 12-14               
Ν.  ΜΟΥΔΑΝΙΑ 63200 645 645 17 14 

128 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Γ. ΣΕΦΕΡΗ  4   
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ   63100 645 645 17 14 
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A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΛΙΔΟ-
ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΦΙΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

129 ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  8  
ΧΑΝΙΑ  73132 3289 3289 89 71 

130 ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ  13   
ΧΙΟΣ   82100 947 947 26 20 

131 ΕΥΕ/ΥπΕΠΘ Υπηρεσία 
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 
ΜΑΡΟΥΣΙ 15180 200 200 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 185000 185000 5000 4000 
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Β. Σημεία Διανομής Επιμορφωτικού Υλικού και αντίστοιχες Ποσότητες Τεμαχίων 

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός πίνακας των σημείων διανομής του επιμορφωτικού υλικού (σημεία 
διεξαγωγής των επιμορφωτικών σεμιναρίων) καθώς  και των αντίστοιχων αριθμών τεμαχίων του επιμορφωτικού 
υλικού προς αποστολή στο κάθε σημείο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιήσει και να τροποποιήσει μερικώς τον παρακάτω πίνακα. 
Σε κάθε περίπτωση, ο οριστικός πίνακας θα δοθεί στον Ανάδοχο μαζί με την Εντολή Εκτέλεσης Εργασίας που θα 
αφορά στην αποστολή του επιμορφωτικού υλικού. 
 

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΑΚΕΛΟΙ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

1 Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΒΟΥΛΓΑΡΗ 2 ΑΘΗΝΑ 10437 177 177 

2 Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗ  60 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15343 133 133 

3 Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 357 ΑΙΓΑΛΕΩ 12244 89 89 

4 Δ ΑΘΗΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ 9 ΑΛΙΜΟΣ 17456 113 113 

5 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 100 ΚΑΙ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΓΕΡΑΚΑΣ 
15344 89 89 

6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 19 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200 37 37 

7 ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18532 120 120 

8 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54626 205 205 

9 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 56430 161 161 

10 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΟΥ 18 & ΖΑΛΟΓΓΙΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
30200 62 62 

11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4  ΤΡΙΠΟΛΗ 22100 64 64 

12 ΑΧΑΪΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 217 ΠΑΤΡΑ 26110 126 126 

13 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ ΖΕΦΥΡΟΣ ΡΟΔΟΣ 85100 34 34 

14 ΕΒΡΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   68100 32 32 

15 ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ  8  ΧΑΛΚΙΔΑ  34100 79 79 

16 ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 14  ΒΕΡΟΙΑ  59100 144 144 

17 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  6  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71305 85 85 
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Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΑΚΕΛΟΙ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

18 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ  12  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45333 41 41 

19 ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20  ΚΑΒΑΛΑ  65110 88 88 

20 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. Ν. ΦΡΟΥΡΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑ  49100 32 32 

21 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΚΑΣΤΟΡΙΑ  52100 36 36 

22 ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΚΟΖΑΝΗ  50100 55 55 

23 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  52  ΚΟΡΙΝΘΟΣ  20100 22 22 

24 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  63  ΛΑΡΙΣΑ   41110 75 75 

25 ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ  10  ΜΥΤΙΛΗΝΗ  81100 19 19 

26 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ  74  ΒΟΛΟΣ  38333 53 53 

27 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ   24100 35 35 

28 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗ  2   ΠΡΕΒΕΖΑ   48100 31 31 

29 ΣΑΜΟΥ Ι. ΛΕΚΑΤΗ & ΚΑΝΑΡΗ  ΣΑΜΟΣ 83100 13 13 

30 ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ  2  ΣΕΡΡΕΣ  62110 75 75 

31 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ  31  ΤΡΙΚΑΛΑ 42100 82 82 

32 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 87 ΛΑΜΙΑ  35100 35 35 

33 ΧΑΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  8  ΧΑΝΙΑ  73132 43 43 

34 ΧΙΟΥ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ  13   ΧΙΟΣ   82100 15 15 

ΣΥΝΟΛΟ 2500 2500 
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