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     Ιστοσελίδα          :   www.epiteliki.minedu.gov.gr  
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Τηλέφωνο   :   210-344 3815 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 

 

 

                                

                           Mαρούσι,     28/ 02 / 2022 

                           Αρ. Πρωτ.: 581 

 

ΠΡΟΣ: ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 

            Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου 

            11473 ΑΘΗΝΑ 

            Υπόψη: Προέδρου κ. Ε. Γεωργακάκη,  

       κ. Σ. Μπούμπαλου 

       Ε-Μail: vgeorgakakis@motibo.com 

                    sboubalou@motibo.com  

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατ’ εφαρμογή του 

αρθ. 32 παρ. 2 περ. β υποπερ. γγ’ του Ν. 4412/16 για την προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων και 

αναλωσίμων αυτών, στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΔΑ της 

Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των 

ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του 

ΕΣΠΑ 2014-2020» 

 

 

              Έχοντας υπόψη:  

1.  Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», 
όπως ισχύει, 

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως ισχύει, 

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

4. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. Το Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

6. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
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7. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

8. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

9. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

10. Το  Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
11. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

12. Το άρθρο  87 παρ. 4 του Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄91), 
13. Το  Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  
14. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωσης της 

Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Τομέα 
Παιδείας” […]», 

16. το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων   και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,  

17.  το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,  

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 
Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”  

19. Την υπ’ αριθμ. 4275/3.9.19 (ΑΔΑ: ΩΟΠΗ465ΧΙ8-Ν8Ω) Πρόσκληση με τίτλο «ενίσχυση υποστηρικτικών 
δομών εκπαίδευσης 2019 -2020» και Κωδικό 104/2019 (Α/Α ΟΠΣ: 3893) της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΔΒΜ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των  Α.Π. 6, 8 και 9 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπως ισχύει, 

20. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4516/4.9.19 (ΑΔΑ: ΩΕΡΥ4653ΠΣ-ΙΔΘ) Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου Έργου και 
Υποέργων της Πράξης «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2019 -2020», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1655/04-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΩ6Ι4653ΠΣ-ΠΩΩ Απόφαση), 

21. Την υπ’ αριθμ. 109761/8.10.21 (ΑΔΑ:Ε92Χ46ΜΤΛΡ-ΧΞΨ) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4306/05-09-
2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 - 2020» 
με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5048220, 

22. Το υπ’ αριθμ. 3/5.1.21 ΥΣ της ΕΔ ΕΣΠΑ Διαβίβαση στοιχείων για την προμήθεια ψυχομετρικών 
εργαλείων και αναλωσίμων αυτών, στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΔΑ» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 
5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 πλέον Παραρτημάτων, 

23. Το υπ’ αριθμ. 183/01.10.21 ΥΣ Μον.Γ’ σχετικά με την Προμήθεια Ψυχομετρικών Εργαλείων ΔΕΔΑ. 
24. Το με αριθμ. πρωτ. 3820/7.10.21 έγγραφο της Μον. Β3 ΕΔ ΕΣΠΑ προς την Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης σχετικά με την αποκλειστικότητα των Ψυχ. Εργαλείων από την εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΑΕ, 
25. Το με αριθμ. πρωτ. 132933/Δ3/19.10.21 (εισερχ. 4174/20.10.2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης σχετικά με την μη ύπαρξη εναλλακτικών στα Ψυχ. Εργαλεία Wechsler, 
26. Tην υπ’ αριθμ.  Δ49/2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ (αριθμ. εισερχομένου 2557/13.07.2020 ΕΔ 

ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ) περί έκδοσης σύμφωνης γνώμης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011 για την «Προμήθεια 
Ψυχομετρικών Εργαλείων Κ.Ε.Σ.Υ.» 

27. Την  υπ’ αριθμ.  580/28.2.2022 απόφαση έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση για την «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων Δ.Ε.Δ.Α» της Πράξης «Ενίσχυση 
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Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) με προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευσης του αρθ. 32  παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. γγ’ του Ν. 4412/16, 

28. Το υπ’ αριθμ. 5621/Δ3/6.10.20 Υ.Σ. έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
29. Τα με αριθμ. πρωτ. 9861/Δ3/23.1.20 και 40685/26.3.20 έγγραφα της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης σχετικά με τα Ψυχομετρικά Εργαλεία για τα Κ.Ε.Σ.Υ, 
30. Την με αριθμ. Πρωτ. 3625/14.01.22 (Αρ.Πρ. 114/19.1.22 Εισερχόμενο ΕΔ ΕΣΠΑ) Έγκριση του σχεδίου 

πρόσκλησης και σύμβασης που αφορά στο έργο «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων Δ.Ε.Δ.Α.» της 
Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) με 
διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, 

31. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών 
Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό 
Σ.Α.Ε. 2019ΣΕ34510038Ε3451.  

 

 

                                                                       Καλούμε 

 

Το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» (ΑΦΜ 999726106) να συμμετάσχει στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης κατ’ εφαρμογή του αρθ. 

32 παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. γγ’ του Ν. 4412/16  στο πλαίσιο τoυ Υποέργου 9 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΔΑ», της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 

5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και να υποβάλλει εγγράφως εντός σφραγισμένου φακέλου την 

προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας μέχρι Τρίτη, 15.03.2022 και ώρα 13:00 στην έδρα της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ.  

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπής διεξαγωγής της 
διαπραγμάτευσης/Αξιολόγησης προσφορών του αρθ. 32α του Ν. 4412/16, στην έδρα της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μαρούσι, Ανδρέα Παπανδρέου 
37, 15180 Μαρούσι. Η εν λόγω τριμελής Επιτροπή διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης/Αξιολόγησης 
προσφορών εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 
σύμβασης.  
 Η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα του αρθ. 32 Α του Ν. 4412/16. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

      A. Συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 

Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων σταθμισμένων στον ελληνικό 
πληθυσμό αξιολογητικών προϊόντων και αναλωσίμων (ψυχομετρικών τεστ), CPV: 33156000 Συσκευές για 
ψυχολογικές δοκιμές: 
 

 WISC-V GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Intelligence Scale for Children - 5th Edition) 

Ποσότητα: 17 

 Αναλώσιμα WISC-V GR 

 WISC-V GR Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 τμχ) & WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 

(πακέτο των 25 τμχ) & WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25 τμχ) 

Τεμάχια: 65 

 WAIS-IV GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Adult Intelligence Scale - 4th Edition) 
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Τεμάχια: 13 

 Αναλώσιμα WAIS-IV GR 

 WAIS-IV Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 τμχ) & WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 

(πακέτο των 25 τμχ) & WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2(πακέτο των 25 τμχ) 

Τεμάχια: 13 

 WPPSI-III GR Complete Kit1 & 2 (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - 3rd Edition)  

Τεμάχια: 13 

 Αναλώσιμα WPPSI-III GR 

 WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 2:6-3:11) (πακέτο των 25 τμχ) 

 WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 4:0-7:3) (πακέτο των 25 τμχ) 

 WPPSI-III GR Φυλλάδιο Απαντήσεων (πακέτο των 25 τμχ) 

Τεμάχια: 13 

 
 
B. Παράδοση προμήθειας/Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα   υλοποίησης 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από τον Ανάδοχο στην έδρα έκαστης Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Α’/θμιας και 
Β’/θμιας Εκπαίδευσης όπως προσδιορίζεται αναλυτικότερα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ «Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού Αντικειμένου» και θα αποτελεί μετά την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης 
αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να ενημερώνει με E-Mail κάθε ΔΕΔΑ και την 
Επιτροπή Παραλαβής ΔΕΔΑ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει την προμήθεια τουλάχιστον 5 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  Η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης άρχεται άμεσα από την υπογραφή 
της σύμβασης και ολοκληρώνεται τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της. Η παραλαβή των ειδών και η 
έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από τις Ε.Π. ΔΕΔΑ και η αντίστοιχη διαβίβαση τους θα 
πραγματοποιείται άμεσα και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την άφιξη του συνόλου των 
υπό προμήθεια ειδών στον τόπο προορισμού τους. 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή του Έργου θα γίνει, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, τα οποία είναι τα ακόλουθα:  

 
Επιτροπή Παραλαβής σε τοπικό επίπεδο για κάθε Δ.Ε.Δ.Α (Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α.)  

Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής 
 
Για τις ανάγκες της παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών θα συσταθούν τοπικές Επιτροπές Παραλαβής σε κάθε 
Δ.Ε.Δ.Α. (Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α.). Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή σε κάθε Δ.Ε.Δ.Α. περιλαμβάνει την παράδοση του 
συνόλου των προμηθευόμενων ειδών, την καταμέτρηση και την παραλαβή τους από την αρμόδια Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α. 
και την αντίστοιχη σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής και βεβαίωσης αποδοχής υλικού, βάσει των 
συνημμένων στο Παράρτημα VII υποδειγμάτων. Σε περίπτωση που κάποιο είδος παραδίδεται κατεστραμμένο 
ή σε κακή κατάσταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα.      
 
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων ειδών της προμήθειας μέχρι την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή τους σε επίπεδο Δ.Ε.Δ.Α. (ημερομηνία υπογραφής του σχετικού πρακτικού παραλαβής από 
την αρμόδια επιτροπή (Ε.Π. ΔΕΔΑ), οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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Ο Ανάδοχος ελέγχει και συγκεντρώνει από κάθε Δ.Ε.Δ.Α. όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την 
παραλαβή από τις Ε.Π. Δ.Ε.Δ.Α. της προμήθειας (πρωτόκολλο παραλαβής, Δελτία Αποστολής, Βεβαίωση 
αποδοχής υλικού στο Δ.Ε.Δ.Α. από τον Προϊστάμενο του Δ.Ε.Δ.Α. ή τον αναπληρωτή του) και τα παραδίδει στην 
Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) εις τριπλούν (ένα με πρωτότυπες υπογραφές 1 αντίγραφο σε έντυπη μορφή και 1 
αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή του πρωτοτύπου). Η ΑΑ διαβιβάζει στην Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής τα ως 
άνω έγγραφα. Η Ε.Π.Π.Ε. προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους των ανωτέρω πρωτοτύπων εγγράφων, πριν 
βεβαιώσει την προσήκουσα και οριστική παραλαβή των παραστατικών της προμήθειας στα συγκεκριμένα 
Δ.Ε.Δ.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Σε περίπτωση τμηματικών πληρωμών η εν λόγω διαδικασία τηρείται 
πριν από κάθε τμηματική πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Ο τελικός έλεγχος του συνόλου των απαραίτητων εγγράφων από όλα τα εμπλεκόμενα Δ.Ε.Δ.Α. για την οριστική 

παραλαβή του συνολικού έργου γίνεται από την Ε.Π.Π.Ε., η οποία συντάσσει το  Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής  και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο την Οριστική Παραλαβή του συνολικού έργου και 

την αποπληρωμή του Αναδόχου.  

 

 

  Γ. Προϋπολογισμός και Διάρκεια Σύμβασης 

  

Ο προϋπολογισμός τoυ Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και 

πενήντα τριών λεπτών (69.250,53 €) προ ΦΠΑ, ήτοι ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ 

και εξήντα έξι λεπτών  (85.870,66 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16.620,13 €. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 9 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Δ.Ε.Δ.Α.» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο 

πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και από Εθνικούς Πόρους. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου χωρίς 

ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και 

συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης, ΣΑΕ: 2019ΣΕ34510038Ε3451. 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί 

μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος εάν κρίνει ότι αυτό 

επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του τιμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει 

εγκαίρως τον ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του  
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης 
σύμφωνα με το αρθ. 132 του Ν. 4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ. 
Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη 

της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. 
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Διάρκεια σύμβασης: 4 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Δ: Λόγοι αποκλεισμού 
 

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) ο υποψήφιος 

ανάδοχος, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (για την περίπτωση της ΑΕ αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

 

 

Ι. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

 

 

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

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση),  

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

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

25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.  

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 

την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής 

βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 

υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 

155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα 

εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την 

ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του  
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Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και 

τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),  

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

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 

139),  

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

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

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

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

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.  

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

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

απόφαση. ΙΙ. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) ο 

υποψήφιος ανάδοχος αν η αναθέτουσα αρχή: 

ΙΙ. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) ο υποψήφιος 

ανάδοχος αν: 

 

α) ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. ΙΙ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.  

 

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω 

παράγραφο, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 

 

ΙΙΙ. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις (αρθ. 73 παρ. 4 του Ν. 4412/16):   

 

α) εάν έχει αθετήσει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, περί αρχών που 

εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93), περί ποινικών κυρώσεων και 

άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24, περί σύγκρουσης 

συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί 

προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή 

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

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

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=695396&partId=1179455
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=695396
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

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

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

 

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 

Ι. α) - στ) και ΙΙΙ. α) - θ), εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 

έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 

συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 

μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. 

 

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Ο 

Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της. 

 

Ε. Συμμετοχή στη διαπραγμάτευση: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος προσκαλείται να συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση και να προσκομίσει σε Ενιαίο 
φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της 
Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.  

 
Προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία οικονομικού φορέα, καθώς και τα 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail)] 
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Για την Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση:  

«Προμήθεια ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Ε.Δ.Α.» 

Αριθμός Πρόσκλησης : 581/28.2.22 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
(Δ/νση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου  37, ΤΚ 15180, Μαρούσι Αττικής, 

1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου: 1031) 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών:   15.3.22, ώρα 13:00 

 
• Μέσα στον ενιαίο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να βρίσκονται σε δύο υποφακέλους όλα τα σχετικά με 

την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

   
     1. Υποφάκελος με τα ζητούμενα δικαιολογητικά:  

 α) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του         

Παραρτήματος III. 

    

   β) Τεχνική προσφορά:   

   Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει ως τεχνική προσφορά του υποψήφιου οικονομικού    φορέα 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,  σύμφωνα με το υπόδειγμα  στο 

Παράρτημα IV της παρούσας πρόσκλησης. 

 

   2. Υποφάκελος με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του 
Παραρτήματος V ως κάτωθι:  

 
 o Tιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ  

  o Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ 

  o ΦΠΑ  

  o Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
   
 

 Η οικονομική προσφορά παρέχεται με βάση τους επισυναπτόμενους  πίνακες των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι και ΙΙ, 

τους όρους της παρούσας και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Η οικονομική 

προσφορά δύναται να αποτελέσει αντικείμενο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που θα διεξάγει το 

αρμόδιο τριμελές όργανο. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά πρέπει να αναφέρει αν επιθυμεί να κάνει χρήση της 

έντοκης προκαταβολής και το αντίστοιχο ύψος αυτής.  

  

  Τιμή 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την      

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της προμήθειας και των υπηρεσιών 

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

Διευκρινίζεται ότι στην τιμή της οικονομικής προσφοράς συμπεριλαμβάνονται και όλες οι εργασίες του 

Αναδόχου για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, όπως το κόστος συσκευασίας, 
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φόρτωσης, μεταφοράς, αποστολής, παράδοσης στα Δ.Ε.Δ.Α., ελέγχου, ασφάλισης, προμήθειας των 

αντίστοιχων εγχειριδίων χρήσης καθώς και η αντικατάσταση καταστραμμένων ή φθαρμένων ειδών που τυχόν 

παραδοθούν στα Δ.Ε.Δ.Α..  

Οι προσφερόμενες τιμές άνευ ΦΠΑ όπως θα οριστικοποιηθούν είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Η  προσφορά πρέπει: α) να δίνεται σε ΕΥΡΩ, β) να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) να  μην υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

σύμβασης, δηλαδή  το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών 

(69.250,53 €) προ ΦΠΑ, ήτοι ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών  

(85.870,66 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16.620,13 €. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και εφόσον η προσφορά πληροί τα ως άνω αναφερόμενα, τις 

προδιαγραφές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

θα γίνει η κατακύρωση του έργου στον υποψήφιο Ανάδοχο με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της απόφασης ΥΠΑΙΘ που επικυρώνει την αξιολόγηση 

αυτή, η αναθέτουσα αποστέλλει  στον υποψήφιο ανάδοχο σχετική πρόσκληση και τον καλεί  μέσα σε δέκα 

(10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα λάβει την σχετική έγγραφη ειδοποίηση, να προσκομίσει 

στα γραφεία της Αναθέτουσας όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρούσας (Κεφ. 

Δ), εντός σφραγισμένου φακέλου:  

 

   Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει: 
 

α) για την παράγραφο Δ.Ι. απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει       
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο Δ.Ι., 

 
β) για την παράγραφο Δ.ΙΙ. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 
ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
   
Καθώς ο υποψήφιος ανάδοχος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα προσκομίζεται: 

 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου Δ.ΙΙ περίπτωση α’ 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  

  
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου Δ.ΙΙ.  περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
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Επίσης, Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
οικονομικός φορέας οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται 
μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ). 
 
iii) Για την παράγραφο Δ.ΙΙ. περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
γ) για την παράγραφο Δ.ΙΙ. περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
 
Καθώς ο υποψήφιος ανάδοχος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα προσκομίζεται: 

 
1.) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  
  
2.) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
 
3) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 
μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
 
4) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Δ.ΙΙΙ., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος υποψηφίου 
αναδόχου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
 
5) για την παράγραφο Δ.ΙΙΙ υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος υποψηφίου αναδόχου περί μη επιβολής σε 
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της ως άνω προθεσμίας, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων 
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή 
ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους λόγους αποκλεισμού της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης και τα οριστικά αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης.  

 

Ζ. Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης 

 

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

- παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016, 

- ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», εφόσον 
απαιτείται, και  

- ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του 
ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται 
στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση 
αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική 
επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

H. Εγγυήσεις – Κυρώσεις - Τρόπος πληρωμής  

 Εγγυήσεις - Κυρώσεις: 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

άνευ ΦΠΑ και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού και με διάρκεια επτά (07) 

μηνών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η, και, επιπλέον, 

τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙΙ 

της πρόσκλησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 

οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Σε περίπτωση χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.,   ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ισόποση εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 

Παραρτήματος  VII,  η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 

ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής και με διάρκεια εννέα  (07) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την  παρούσα  
(τρόπος πληρωμής). Ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά δηλώνει τον τρόπο πληρωμής και λήψη 
προκαταβολής που επιθυμεί και επιλέγει. 
 
Κυρώσεις/Διοικητικές προσφυγές:  

   Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που   απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

ν. 4412/2016 και τα Παραρτήματα της παρούσας. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  α) το υλικό δεν φορτωθεί ή 

παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,  β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας. Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
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Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου.  

 
 

    Τρόπος πληρωμής: 

Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με έως και τρεις τμηματικές πληρωμές. Το ύψος 
της κάθε τμηματικής πληρωμής θα ισούται με το συμβατικό τίμημα των παραδοτέων που αντιστοιχεί με τα 
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, τα οποία θα έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
παρ.1 περ. δ του N. 4412/2016 και της παρούσας. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το 
ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει 
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. Η έντοκη προκαταβολή 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της 
σύμβασης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. 
 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής η εξόφληση του υπολοίπου συμβατικού τιμήματος θα 
πραγματοποιηθεί με έως και τρεις τμηματικές πληρωμές. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής για κάθε Δ.Ε.Δ.Α. που συμπεριλαμβάνεται στο 
αίτημα πληρωμής. 
 
Εφόσον η παράδοση των ειδών γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής δύνανται 
να αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των ειδών που 
παραλείφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 

 

Την εκκίνηση της διαδικασίας τμηματικής πληρωμής θα πρέπει να αιτηθεί ο ανάδοχος με ταυτόχρονη 

προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών της προμήθειας (δελτίο αποστολής, βεβαίωση αποδοχής υλικού, 

πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από Δ.Ε.Δ.Α. κλπ. σε 1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα, ένα σε 

έντυπη και ένα σε ηλεκτρονική) για όλα τα Δ.Ε.Δ.Α. που περιλαμβάνονται στο αίτημα αυτό. Σημειώνεται πως 

στην περίπτωση των τριών τμηματικών πληρωμών τα αιτήματα τμηματικής πληρωμής δύνανται να 

κατανεμηθούν ως εξής: 

1η τμηματική πληρωμή: με την παράδοση και παραλαβή του 50% των υπό προμήθεια ειδών.  

2η τμηματική πληρωμή: με την παράδοση και παραλαβή του 40% των υπό προμήθεια ειδών.  

3η τμηματική πληρωμή: με την παράδοση και παραλαβή του 10% των υπό προμήθεια ειδών  
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Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας 

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

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

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και του κόστους συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς, αποστολής, 

παράδοσης στα Δ.Ε.Δ.Α., ελέγχου, ασφάλισης, προμήθειας των αντίστοιχων εγχειριδίων χρήσης (στην 

ελληνική γλώσσα) καθώς και με την αντικατάσταση καταστραμμένων ή φθαρμένων υλικών που τυχόν 

παραδοθούν στα Δ.Ε.Δ.Α. κλπ.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

   Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την    κείμενη 

νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

  α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα 

Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 

β)  Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Επιπροσθέτως, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

επί του καθαρού ποσού. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις 

κείμενες διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό 

αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

  

Θ. Ματαίωση Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

Ι. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 
έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη 
η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει 
το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 
εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα 
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 
από την κατάθεσή τους. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής 
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στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 
368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 
γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως 
την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από 
την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος 
και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο 
και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής 
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για 
την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 
32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

   

 

 

                                                                                                                           

 

  
                                          Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                         ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

    

    

    
 

                                      ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ    

Εσωτερική διανομή: 
1. ΕΔ ΕΣΠΑ Προϊστάμενος 

2. ΕΔ ΕΣΠΑ  Μονάδες Β3, Γ, Δ 

Συνημμένα: Παραρτήματα, Σχέδιο Σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου) 

 

Α/
Α 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
 Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΕΔΑ/ΠΔΕ 

Είδος Είδος Είδος Είδος Είδος Είδος 

WISC V-
GR 

COMPLET
E KIT 1 

KAI KIT 2 

Αναλώσιμα 
WISC V-GR  
1) Φόρμα 

Καταγραφή
ς 
2) 

Φυλλάδιο 
Απαντήσεω

ν 1 
3) 

Φυλλάδιο 
Απαντήσεω

ν 2 
set 3X25 

WAIS ΙV-
GR 

COMPLET
E KIT 1 

ΚΑΙ ΚΙΤ 2  

Αναλώσιμα 
WAIS ΙV-GR  
1) Φόρμα 

Καταγραφή
ς 
2) 

Φυλλάδιο 
Απαντήσεω

ν 1 
3) 

Φυλλάδιο 
Απαντήσεω

ν 2 
set 3X25 

WPPSI III 
- GR 

COMPLET
E KIT 1 

ΚΑΙ ΚΙΤ 2  

Αναλώσιμα 
WPPSI III - 

GR  
1) Φόρμα 

Καταγραφή
ς (Ηλικίες 
2:6-3:11) 
2) Φόρμα 

Καταγραφή
ς (Ηλικίες 
4:0-7:3) 

3) 
Φυλλάδιο 

Απαντήσεω
ν 

set 3X25 

                  

α/
α 

Περιφέρεια ΔΕΔΑ 
Ποσότητα 

WISC       
Αναλώσιμα 

WISSC 
Ποσότητα 

WAIS 
Αναλώσιμα 

WAIS 
Ποσότητα 

WPPSI 
Αναλώσιμα 

WPPSI 

1 Αττικής 
ΠΔΕ Αττικής-

ΔΕΔΑ 
2 5 1 1 1 1 

2 ΑΜΘ ΠΔΕ ΑΜΘ - ΔΕΔΑ 1 5 1 1 1 1 

3 Βορείου Αιγαίου 
ΠΔΕ Βορείου 

Αιγαίου - ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

4 Δυτικής Ελλάδας 
ΠΔΕ Δυτικής 

Ελλάδας- ΔΕΔΑ 
2 5 1 1 1 1 

5 Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΔΕ Δυτικής 

Μακεδονίας - 
ΔΕΔΑ 

1 5 1 1 1 1 

6 Ηπείρου 
ΠΔΕ Ηπείρου - 

ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

7 Θεσσαλίας 
ΠΔΕ Θεσσαλίας - 

ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

8 Ιονίων Νήσων 
ΠΔΕ Ιονίων 

Νήσων - ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

9 
Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΠΔΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας - 

ΔΕΔΑ 
2 5 1 1 1 1 

10 Κρήτης 
ΠΔΕ Κρήτης - 

ΔΕΔΑ 
2 5 1 1 1 1 

11 Νοτίου Αιγαίου 
ΠΔΕ Νοτίου 

Αιγαίου - ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

12 Πελοποννήσου 
ΠΔΕ 

Πελοποννήσου - 
ΔΕΔΑ 

1 5 1 1 1 1 

13 Στερεάς Ελλάδας 
ΠΔΕ Στερεάς 

Ελλάδας - ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

/   ΣΥΝΟΛΟ   17 65 13 13 13 13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

(Διευθύνσεις αποστολής)  
 
 

α/
α 

Περιφερειακές 
Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας 
& 

Δευτεροβάθμια
ς Εκπαίδευσης 

Διεύθυνση ΤΚ Δήμος Νομός Τηλ 

1 
ΑΝΑΤΟΛ. 
ΜΑΚΕΔ. & 
ΘΡΑΚΗΣ 

Τέρμα 
Σισμάνογλου  

6910
0 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 25310-83510 

2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Μανδηλαρά 

23 
4122

2 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 241-0-539210 

3 ΗΠΕΙΡΟΥ 
Ανεξαρτησία

ς 146 
4544

4 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26510-8391 

4 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Αλυκές 

Ποταμού  
4910

0 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26610-82194 

5 Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ακτή 

Δυμαίων 
25Α 

2622
2 

ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 2610-362401-3 

6 ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 
Τ. Σεχιώτη 

38-40 
2210

0 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2710-230114 

7 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ελ. 

Βενιζέλου 26 
8110

0 
ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 22510-48165 

8 ΚΡΗΤΗΣ 
Λ. Κνωσσού 

6 
7130

6 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810-302440 

9 Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Λεωφόρος 
Γεωργικής 
Σχολής 6 

5700
1 

ΘΕΡΜΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ 
2310-474815-

16 

10 Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Μακρυγιάνν

η 22 
5010

0 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 24610-49963-5 

11 ΑΤΤΙΚΗΣ Τσόχα 15-17 
1152

1 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
210-6450314 

12 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αρκαδίου 8 
3510

0 
ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 22310-66151-3 

13 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ομήρου 15 
και Εστίας 2 

8410
0 

ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Σ 
ΣΥΡΟΥ 22810-79614 

 

 

 

 

 

 

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Δηλώνω ότι: 

 Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  

 για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ.πρωτ………./…-…-2021 Πρόσκλησης για την 

ανάθεση της υλοποίησης, στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δ.Ε.Δ.Α.» της 

Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 

8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-

2020 με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση κατ’ αντιστοιχία του αρθ. 32  παρ. 2 

περ. β΄ υποπερ. γγ’ του Ν. 4412/16: 

1.  Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ούτε τελώ σε καμία κατάσταση της 

παραγράφου Δ της παρούσας. 

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

3.  Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για 

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

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

αποκλειστεί από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.   

ΠΡΟΣ:                         ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρ. (Εmail):  

ΑΔΑ: ΨΔΡΘ46ΜΤΛΗ-Κ5Κ
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4. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, από τα 

 οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

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

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16, σύμφωνα με το αρθ. 18 παρ. 2 

του Ν. 4412/16. 

6. Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξής μου ως προσωρινού αναδόχου (κατόπιν ενημέρωσης από την 

Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση της  προσφοράς), θα προσκομίσω πριν την απόφαση κατακύρωσης: 

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

οποίους καταβάλλω εισφορές ,ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ), 

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, 

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

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

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο Δ της παρούσας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει 

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

δ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 

και όποιο τυχόν έγγραφο που ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

7. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 

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

8. Δεσμεύομαι ότι θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

υπ’ αθμ. 581/28.2.22 Πρόσκληση. 

                                                                                                                           Ημερομηνία:            -      -   2022 

                                                                                                                                              Ο/Η Δηλών/ούσα 

                                                                                                             (Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

(Τεχνικής Προσφοράς) 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

Δηλώνω ότι: 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………….., για την υποβολή προσφοράς στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ: ………… Πρόσκλησης του Υποέργου 9 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Δ.Ε.Δ.Α.» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο 

πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευσης κατ΄ αναλογία 

του αρθ. 32  παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. γγ’ του Ν. 4412/16 για την προμήθεια . 

1. Δεσμεύομαι για την πλήρη αποδοχή του συνόλου των όρων και απαιτήσεων της πρόσκλησης και την πλήρη 

αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της 

Πρόσκλησης. 

ΠΡΟΣ:                         ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ,ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τελ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρ. (Εmail):  

ΑΔΑ: ΨΔΡΘ46ΜΤΛΗ-Κ5Κ
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2. Δεσμεύομαι να παραδώσω το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του Παραρτήματος Ι στην έδρα των Δ.Ε.Δ.Α. 

του Παραρτήματος ΙΙ σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε χρονικό διάστημα έως και τέσσερεις (4) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Δεσμεύομαι να βρίσκομαι σε συχνή συνεργασία και επικοινωνία με τους Προέδρους των Ε.Π. Δ.Ε.Δ.Α., τον 

Πρόεδρο της Ε.Π.Π.Ε, τον Υπεύθυνο Έργου ή με τον Προϊστάμενο της Μονάδας Β3 ή τον Προϊστάμενο της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ-Τομέα Παιδείας ή αναπληρωτή αυτού ή με εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης της 

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ καθώς και με τους υπεύθυνους των αναφερόμενων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Δ.Ε.Δ.Α.. 

4. Δεσμεύομαι να προσκομίσω στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση 

σχετικό με την προσφορά μου οποιαδήποτε στιγμή αυτό μου ζητηθεί. 

5. Έχω ενημερωθεί για την προστασία προσωπικών δεδομένων και  για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας. 

 

 

 

                                                                                                                                   Ημερομηνία: - - 2022 

 
                                                                                                                                 Ο – Η Δηλ…... 

 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ): 

 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ): 

     

   α/α 
Είδος 

 
       Ποσότητα Ειδών 

βάσει 
Παραρτήματος Ι 

Προτεινόμενη  
Τιμή 

Μονάδας €/ 
Κόστος 

Άνευ ΦΠΑ- 

 
 
Συνολική Τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

 

 

ΦΠΑ   

 
 

Συνολική τιμή 
συμπεριλαμβα- 

        νομένου ΦΠΑ 

1. 

 
WISC V-GR COMPLETE KIT 1  
KAI KIT 2 

17     

1α. 

Αναλώσιμα WISC V-GR  

1) Φόρμα Καταγραφής 

2) Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 

3) Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 

set 3X25 

 

65 

    

 

2. 

WAIS ΙV-GR COMPLETE KIT 1  
ΚΑΙ ΚΙΤ 2 

13     

2α. 

Αναλώσιμα WAIS ΙV-GR  

1) Φόρμα Καταγραφής 

2) Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 

3) Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 

set 3X25 

13     

3. 

WPPSI III - GR COMPLETE 
KIT 1 ΚΑΙ ΚΙΤ 2  

13 
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3α. 

Αναλώσιμα WPPSI III - GR  
1) Φόρμα Καταγραφής 
(Ηλικίες 2:6-3:11) 
2) Φόρμα Καταγραφής 
(Ηλικίες 4:0-7:3) 
3) Φυλλάδιο Απαντήσεων 
set 3X25 

13  

 

 

   

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

     

                ΦΠΑ       

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 
     

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: Βεβαίωση Αποδοχής Υλικού και Πρωτόκολλο Παραλαβής 

 

 

 

Δ.Ε.Δ.Α.: ………………………………………………………….  

Τηλέφωνο: …………………….. 

        Ημερομηνία: …………….. 
 
 
 

Βεβαίωση αποδοχής υλικού 
 

Σε συνέχεια της Οριστικής Παραλαβής του εξοπλισμού, ο Προϊστάμενος του Δ.Ε.Δ.Α. 

βεβαιώνει ότι το υλικό που αναφέρεται στο/στα Δελτίο/α Αποστολής 

………………………..…….…… εισήχθη στο Δ.Ε.Δ.Α. και θα καταγραφεί ως πάγιος εξοπλισμός του. 

Από εδώ και στο εξής η κυριότητα του υλικού μεταβιβάζεται στο Δ.Ε.Δ.Α.. 

 

  

         Ο Προϊστάμενος του Δ.Ε.Δ.Α. 
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Ονοματεπώνυμο 
 
 
 

Υπογραφή και σφραγίδα 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής από Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α. 

 

Ημερομηνία Υπογραφής Πρωτοκόλλου: …../…../…. 
 

Αναθέτουσα 
Αρχή 

ΥΠΑΙΘ – ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα 
Παιδείας 

Δ.Ε.Δ.Α.  

Έργο  Ταχ. 
Διεύθυνση 

 

Σύμβαση  Νομός  

Ανάδοχος  Περιφέρεια  

  Τηλέφωνο  

 
Αντικείμενα Παραλαβής 

 
α/α 

Είδος Ποσότητα 
Αριθμός δελτίου 

αποστολής 
Ημερομηνία 
αποστολής 

1 WISC V-GR COMPLETE KIT 1 KAI KIT 2    

2 

Αναλώσιμα WISC V-GR (set 3X25) 
1) Φόρμα Καταγραφής 
2) Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 
3) Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 

   

3 WAIS ΙV-GR COMPLETE KIT 1 ΚΑΙ ΚΙΤ 2    

4 

Αναλώσιμα WAIS ΙV-GR (set 3X25) 
1) Φόρμα Καταγραφής 
2) Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 
3) Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 

   

5 WPPSI III - GR COMPLETE KIT 1 ΚΑΙ ΚΙΤ 2     
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6 

Αναλώσιμα WPPSI III - GR (set 3X25) 
1) Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 2:6-3:11) 
2) Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 4:0-7:3) 
3) Φυλλάδιο Απαντήσεων 

   

Βεβαιώνεται η οριστική παραλαβή από την Ε.Π. Δ.Ε.Δ.Α. των ανωτέρω αντικειμένων. 
Η επιτροπή Παραλαβής του Δ.Ε.Δ.Α. έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. πρωτ. χχχχχ (ΑΔΑ: χχχχ) 
Υπουργική Απόφαση. 
 

Η Επιτροπή Παραλαβής 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή 

 Πρόεδρος  

 Μέλος  

 Μέλος  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος )…………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 – 
Μαρούσι 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης …….. “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................. (διάρκεια 07  μηνών)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 
 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
    

 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 - 

Μαρούσι 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)……….., (ΑΦΜ)…….., 

(δ/νση)……} ή 

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία) ……….., (ΑΦΜ) ………, (δ/νση) …………. } ή 

iii. {Σε περίπτωση Ένωσης : των φυσικών ή νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ……… 

β) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ……… 

γ) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ……… 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης } 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του ποσού  ..…  ευρώ ………… σύμφωνα με τη 

σύμβαση με αριθμό................... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για 

εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 

ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο 

καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της 

προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση 

Ένωσης , υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε 

εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 
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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, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την……………. (διάρκεια 07 μηνών) και 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. 

                                                                                                       ( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ –  

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων  

 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα 
επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το 
οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 
νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 
συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσφορών. 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 
ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη 
Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει 
προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 
όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το νόμο. 
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
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σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των 
ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του 
Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 
προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 
του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους 
από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 
πρόσβαση από οποιονδήποτε. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

                      Μαρούσι,  
                      Αρ.   
 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 
 
Στο Μαρούσι σήμερα χχχχχχ, ημέρα χχχχ, μεταξύ: 
 
αφενός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα 
Παιδείας (εφεξής η Αναθέτουσα Αρχή), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, εκπροσωπούμενης νόμιμα από την Υπουργό  κ. Νίκη Κεραμέως 

 
και 

αφετέρου της εταιρείας «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» (εφεξής ο Ανάδοχος), που εδρεύει στην  

Αθήνα, οδός Πλαπούτα 2, ΤΚ 11473 ΑΘΗΝΑ με ΑΦΜ 999726106  (∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο 

Γεωργακάκη, με ΑΔΤ Χ 680865. 

 
 

Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

και ειδικά με τον ν. 4605/2016 (Α΄ 52/1-4-2019), 
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2. Την με αρ. πρωτ. 4306/05-09-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 - 2020» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5048220 και την 

υπ’ αριθμ. 6233/4.12.19 (ΑΔΑ: 6ΗΑΔ46ΜΤΛΡ-ΡΑΓ) τροποποίηση της, 

3. Την υπ’ αριθμ. 109761/8.10.21 (ΑΔΑ:Ε92Χ46ΜΤΛΡ-ΧΞΨ) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 

4306/05-09-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 - 2020» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5048220  

4. Την  υπ’ αριθμ. 580/28.2.22 απόφαση έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων 

Δ.Ε.Δ.Α.» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 

5048220) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευσης του αρθ. 32  

παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. γγ’ του Ν. 4412/16, 

5. Την υπ’ αριθμ. 581/28.2.22 πρόσκληση σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης κατ’ εφαρμογή του αρθ. 32 παρ. 2 περ. β υποπερ. γγ’ του Ν. 4412/16 

για την «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων Δ.Ε.Δ.Α.» της Πράξης «Ενίσχυση 

Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 

6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 προς την εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ,  

6.  Την υπ’ αρ. 582/28.2.22 (ΑΔΑ:) Απόφαση σύστασης – συγκρότησης (α) Επιτροπής 

Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, και (β) Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων του Αναδόχου για το ανωτέρω έργο, 

7. Την υπ’ αρ. χχχχχ (εισερχόμενο ΕΔ) Προσφορά της εταιρείας «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ», 

8. Την υπ’ αρ. χχχχχ (ΑΔΑ:χχχχχ) Απόφαση έγκρισης των υπ’αριθμ. χχχχχ Πρακτικών της 

Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων και την κατακύρωση της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση κατ’ εφαρμογή του αρθ. 32 παρ. 2 περ. β 

υποπερ. γγ’ του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΔΕΔΑ», 

9. Την με αριθμ. 3625/14.1.22 (Αρ.Πρωτ. 114/19.1.22 Εισερχομένου ΕΔ ΕΣΠΑ) προέγκριση 

του σχεδίου πρόσκλησης και σχεδίου σύμβασης που αφορά στο έργο «Προμήθεια 

ψυχομετρικών εργαλείων ΔΕΔΑ» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 

2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) με διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης, 

10. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρ-

γηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 

11. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

12. Την με αριθμ. χχχχ Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελεσμάτων της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χ. δ. του Υποέργου 7 «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων Δ.Ε.Δ.Α.» της 

Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) 

στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση 2014-2020», 

13. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Ενίσχυση 

Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 

6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό Σ.Α.Ε. 2019ΣΕ34510038Ε3451. 
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συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Το αντικείμενο της προμήθειας και των υπηρεσιών αφορά στην προμήθεια των 
ακόλουθων σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό αξιολογητικών προϊόντων και 
αναλωσίμων (ψυχομετρικών τεστ) (Παραρτήματα Ι-ΙΙ), CPV: 33156000 –8 Συσκευές για 
ψυχολογικές δοκιμές: 

 WISC-V GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Intelligence Scale for Children - 5th 

Edition) 

Ποσότητα: 17 

 Αναλώσιμα WISC-V GR 

 WISC-V GR Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 τμχ) & WISC-V GR Φυλλάδιο 

Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25 τμχ) & WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 

(πακέτο των 25 τμχ) 

Τεμάχια: 65 

 WAIS-IV GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Adult Intelligence Scale - 4th Edition) 

Τεμάχια: 13 

 Αναλώσιμα WAIS-IV GR 

 WAIS-IV Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 τμχ) & WAIS-IV GR Φυλλάδιο 

Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25 τμχ) & WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 

2(πακέτο των 25 τμχ) 

Τεμάχια: 13 

 WPPSI-III GR Complete Kit1 & 2 (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 

- 3rd Edition)  

Τεμάχια: 13 

 Αναλώσιμα WPPSI-III GR 

 WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 2:6-3:11) (πακέτο των 25 τμχ) 

 WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 4:0-7:3) (πακέτο των 25 τμχ) 

 WPPSI-III GR Φυλλάδιο Απαντήσεων (πακέτο των 25 τμχ) 

Τεμάχια: 13 

 

  ΑΡΘΡΟ 2. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
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Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η πρόσκληση, η απόφαση κατακύρωσης και η προσφορά του Αναδόχου, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ 

Ειδική Υπηρεσία- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, 

Τομέα Παιδείας 

ΑΦΜ: 090051291       ΔΟΥ: Αμαρουσίου 

Ταχ.Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ. 151 80 

Μαρούσι, Αττικής 

Τηλ. 2103443815  fax. 2103442153 

e-mail: χχχχ@minedu.gov.gr   

Για τον Ανάδοχο:  

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 

ΑΦΜ 999726106, ΔΥΟ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Πλαπούτα 2, Τ.Κ. 11473 
Αθήνα 

Τηλ. 2108222856 Fax. 2108222684 

Email:vgeorgakakis@motibo.com, 
sboubalou@motibo.com 

 

 

2. Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 

παραλαβή του εγγράφου και την απόδειξή της. 

3. Όποτε στην παρούσα γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 

βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 

ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 

γραπτή. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των χχχχχχχχχχχχχχ προ Φ.Π.Α, ήτοι συνολικού 

ποσού χχχχχχχχχχχχχχχχχχ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που ορίζεται στην κατακυρωτική 

απόφαση. Ο τρόπος πληρωμής θα δηλωθεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

Τρόπος πληρωμής: 

Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με έως και τρεις τμηματικές 
πληρωμές. Το ύψος της κάθε τμηματικής πληρωμής θα ισούται με το συμβατικό τίμημα των 
παραδοτέων που αντιστοιχεί με τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, τα οποία θα έχουν 
εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1 περ. δ του 
ν. 4412/2016 και της παρούσας. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το 
ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 

mailto:χχχχ@minedu.gov.gr
mailto:vgeorgakakis@motibo.com
mailto:sboubalou@motibo.com
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κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. Η έντοκη προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που 
δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 (παρ.1 περ. δ) του Ν.4412/2016 η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής η εξόφληση του υπολοίπου συμβατικού 
τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με έως και τρεις τμηματικές πληρωμές. Κατά την εξόφληση 
θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής για κάθε Δ.Ε.Δ.Α. που συμπεριλαμβάνεται στο αίτημα πληρωμής. 

Εφόσον η παράδοση των ειδών γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής δύνανται να αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας των ειδών που παραλείφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 
αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση εταιρειών η καταβολή 
θα γίνεται σε κάθε μέλος της ένωσης κατά το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν. 

Την εκκίνηση της διαδικασίας τμηματικής πληρωμής θα πρέπει να αιτηθεί ο ανάδοχος με 

ταυτόχρονη προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών της προμήθειας (δελτίο 

αποστολής, βεβαίωση αποδοχής υλικού, πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

από Δ.Ε.Δ.Α. κλπ. σε 1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα, ένα σε έντυπη και ένα σε ηλεκτρονική) 

για όλα τα Δ.Ε.Δ.Α. που περιλαμβάνονται στο αίτημα αυτό.  

 

Σημειώνεται πως στην περίπτωση των τριών τμηματικών πληρωμών τα αιτήματα τμηματικής 

πληρωμής δύνανται να κατανεμηθούν ως εξής: 

1η τμηματική πληρωμή: με την παράδοση και παραλαβή του 50% των υπό προμήθεια 

ειδών.  

2η τμηματική πληρωμή: με την παράδοση και παραλαβή του 40% των υπό προμήθεια 

ειδών.  

3η τμηματική πληρωμή: με την παράδοση και παραλαβή του 10% των υπό προμήθεια ειδών  

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την εκτέλεση 

της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη 

αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 

φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς 

και του κόστους συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς, αποστολής, παράδοσης στα Δ.Ε.Δ.Α., 

ελέγχου, ασφάλισης, προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών (στην ελληνική 

γλώσσα) καθώς και με την αντικατάσταση καταστραμμένων ή φθαρμένων υλικών που τυχόν 

παραδοθούν στα Δ.Ε.Δ.Α. κλπ.  
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή 

άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την    κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως 

ισχύει). Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 

β) Επιπροσθέτως, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%. Η κράτηση αυτή 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα 

παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί 

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

του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων:  

 

Ειδικός Λογαριασμός /Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Δημόσιο 

Α. Παπανδρέου 37 - ΤΚ 151 80 - Μαρούσι 

ΑΦΜ : 090051291 ΔΟΥ: Αμαρουσίου 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

2. Η λίστα με τα στοιχεία των Δ.Ε.Δ.Α. και η αντίστοιχη προμήθεια που θα παραδώσει ο 

Ανάδοχος επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος 

του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράμματος εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς 

αύξηση του τιμήματος, και για συνολικό διάστημα έως έξι (6 μηνών. Στις περιπτώσεις αυτές 

ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς 

τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  
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4. Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου 

και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. 

5. Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να μετατίθεται 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση». 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, σε περίπτωση που αυτοί συμμετάσχουν στην εκτέλεση αυτής και εφόσον 

είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 

σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην Πρόσκληση, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 

σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα 

ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από τον Ανάδοχο στην έδρα έκαστης 
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) των 13 Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης όπως προσδιορίζεται αναλυτικότερα στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου» και θα αποτελεί μετά 
την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Ο 
ανάδοχος δεσμεύεται να ενημερώνει με E-Mail κάθε ΔΕΔΑ και την Επιτροπή Παραλαβής 
ΔΕΔΑ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει την προμήθεια τουλάχιστον 5 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  Η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης άρχεται άμεσα 
από την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή 
της. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από τις 
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Ε.Π. ΔΕΔΑ και η αντίστοιχη διαβίβαση τους θα πραγματοποιείται άμεσα και το αργότερο 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την άφιξη του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών 
στον τόπο προορισμού τους. 
 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή του Έργου θα γίνει, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, τα 
οποία είναι τα ακόλουθα:  

 
Επιτροπή Παραλαβής σε τοπικό επίπεδο για κάθε Δ.Ε.Δ.Α (Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α.)  

Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής 
 
Για τις ανάγκες της παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών θα συσταθούν τοπικές Επιτροπές 
Παραλαβής σε κάθε Δ.Ε.Δ.Α. (Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α.). Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή σε κάθε 
Δ.Ε.Δ.Α. περιλαμβάνει την παράδοση του συνόλου των προμηθευόμενων ειδών, την 
καταμέτρηση και την παραλαβή τους από την αρμόδια Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α. και την αντίστοιχη 
σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής και βεβαίωσης αποδοχής υλικού, βάσει των 
συνημμένων στο Παράρτημα VII υποδειγμάτων. Σε περίπτωση που κάποιο είδος 
παραδίδεται κατεστραμμένο ή σε κακή κατάσταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει άμεσα.      
 
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων ειδών της προμήθειας μέχρι την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους σε επίπεδο Δ.Ε.Δ.Α. (ημερομηνία υπογραφής του 
σχετικού πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή (Ε.Π. ΔΕΔΑ), οπότε η κυριότητα 
μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Ο Ανάδοχος ελέγχει και συγκεντρώνει από κάθε Δ.Ε.Δ.Α. όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
πιστοποιούν την παραλαβή από τις Ε.Π. Δ.Ε.Δ.Α. της προμήθειας (πρωτόκολλο παραλαβής, 
Δελτία Αποστολής, Βεβαίωση αποδοχής υλικού στο Δ.Ε.Δ.Α. από τον Προϊστάμενο του 
Δ.Ε.Δ.Α. ή τον αναπληρωτή του) και τα παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) εις τριπλούν 
(ένα με πρωτότυπες υπογραφές 1 αντίγραφο σε έντυπη μορφή και 1 αντίγραφο σε ψηφιακή 
μορφή του πρωτοτύπου). Η ΑΑ διαβιβάζει στην Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής τα ως άνω 
έγγραφα. Η Ε.Π.Π.Ε. προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους των ανωτέρω πρωτοτύπων 
εγγράφων, πριν βεβαιώσει την προσήκουσα και οριστική παραλαβή των παραστατικών της 
προμήθειας στα συγκεκριμένα Δ.Ε.Δ.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Σε περίπτωση 
τμηματικών πληρωμών η εν λόγω διαδικασία τηρείται πριν από κάθε τμηματική πληρωμή 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Ο τελικός έλεγχος του συνόλου των απαραίτητων εγγράφων από όλα τα εμπλεκόμενα 

Δ.Ε.Δ.Α. για την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου γίνεται από την Ε.Π.Π.Ε., η οποία 

συντάσσει το  Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής  και εισηγείται προς το αποφαινόμενο 

όργανο την Οριστική Παραλαβή του συνολικού έργου και την αποπληρωμή του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τα Παράρτηματα της Πρόσκλησης. 
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 

είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 

τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 ν. 4412/2016. 

 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης πουτυχόν χορηγθεί, σύμφωνα με το άρθρο 206 

του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 

ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 

του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 

από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 

ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου μεταξύ της αναγγελίας βλάβης/ 

δυσλειτουργίας και της αποκατάστασής της, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 
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0,15% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού/είδους που είναι εκτός 

λειτουργίας/χρήσης, για κάθε επιπλέον ημερολογιακή ημέρα. 

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις, για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν 
λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα 

με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες και τους όρους της 

πρόσκλησης, τα αγαθά θα έχουν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται 

στην παρούσα, θα είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ελαττώματα και ότι θα 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές 

προδιαγράφονται στη πρόσκληση και στην προσφορά που κατέθεσε. 

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια και τα τυχόν επί μέρους 

στοιχεία της θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια και αμεταχείριστα. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 

ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας μόλις αυτά γίνουν εμφανή στο πλαίσιο 

της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα 

χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλασσομένη των νομίμων δικαιωμάτων της. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την 

προμήθεια και την λειτουργία των ειδών, προκειμένου να μπορούν να είναι δυνατή η 

ολοκληρωμένη αξιοποίηση και χρήση των εργαλείων. 

5. Ο Ανάδοχος εφοδιάζει τα Δ.Ε.Δ.Α. με όλα τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης (στην ελληνική 

γλώσσα) για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική χρήση της προμήθειας. 

6. Ο Ανάδοχος εφόσον χρειαστεί εκσυγχρονίζει ή αντικαθιστά στον ανάλογο χρόνο και χωρίς 

επιπλέον κόστος τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης (στην ελληνική γλώσσα) της προμήθειας. 

7. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι κατά την εκτέλεση της προμήθειας δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή 

προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια και επομένως δεσμεύεται ότι είναι υπεύθυνος έναντι 

τρίτων και της Αναθέτουσας Αρχής για τυχόν απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, 

καθώς επίσης δεσμεύεται να αμύνεται και να υπερασπίζεται την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

οποιασδήποτε έγερσης αξιώσεων ή απαιτήσεων τρίτων, να καλύπτει αποκλειστικά κάθε 

σχετική δαπάνη (δικαστική ή εξώδικη), καθώς επίσης και να αποκαθιστά κάθε ζημία αυτών. 

8. Ο Ανάδοχος δηλώνει επίσης ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιαδήποτε διένεξη ή 

διαφορά, από αυτές που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, ηοποία κατά την 

κρίση τηςΑναθέτουσας Αρχής είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ελεύθερη και 

απρόσκοπτη αξιοποίηση της προμήθειας, υποχρεούται αναντίρρητα και το ταχύτερο 

δυνατόν να προβεί σε ενέργειες εξασφαλιστικές των δικαιωμάτων και συμφερόντων του και 

ειδικότερα είτε να εξασφαλίσει άμεσα την πλήρη και αποδεδειγμένη απόλαυση όλων των 
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δικαιωμάτων χρήσης των παραδοτέων του έργου είτε να αντικαθιστά/τροποποιεί ορισμένα 

ή όλα τα παραδοτέα του έργου με άλλα που δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Η τυχόν 

αντικατάσταση/ τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν της συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Υπογραμμίζεται ότι κάθε τροποποίηση σύμβασης συντελείται με βάση τα οριζόμενα στο 

άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της 

αρμόδιας ΕΥΔ. Σε κάθε περίπτωση, τα υπό αντικατάσταση/ τροποποίηση παραδοτέα θα 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και να εξασφαλίζουν 

την υλοποίησή της, όπως προδιαγράφηκε. 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 1. Ο Ανάδοχος προσκόμισε κατά την υπογραφή της παρούσας ως εγγύηση για την τήρηση 

των όρων της, την υπ’ αρ.  χχχχχχ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία έχει εκδοθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, της Τράπεζας χχχχχχ,  διάρκειας επτά (07) μηνών, 

ποσού ίσου με το 4% της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, ήτοι  χχχχχ €.  

2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής 

προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών, και εφόσον 

εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

4. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται 

με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, 

που συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και της πρόσκλησης, 

που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 

της καταβαλλομένης προκαταβολής και με διάρκεια επτά (07) μηνών. Η προκαταβολή και η 

εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 

της πρόσκλησης (τρόπος πληρωμής). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 (παρ. 1 περ. δ) 

του Ν.4412/2016 η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης 

προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης. Σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής, οι ανωτέρω εγγυήσεις αποδεσμεύονται 

τμηματικά, κατά το μέρος του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις: 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας της διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης οφείλει να παραδίδει στον 

Ανάδοχο ατελώς κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο 

που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει σχετικό με την εκτέλεση του 

Έργου χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Επιπλέον, η ως άνω Επιτροπή 

οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο τις βασικές κατευθύνσεις και διευκρινίσεις που είναι 

απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου με την 

οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να 

διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές ή άλλα 

πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην 

εκπλήρωση των Συμβατικών Υποχρεώσεών του. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή και όλα τα εξουσιοδοτημένα από 

αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 

μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς 

κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών, καθώς και τη σχετική υποβληθείσα προσφορά του. Δεσμεύεται ότι θα 

ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 

να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα 

ή καταχρηστικά καθ  ́όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα 

ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

2. Τα Παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης πρέπει να 

συμφωνούν από κάθε άποψη με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, την προσφορά του 

αναδόχου, στην Πρόσκληση και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την Αναθέτουσα Αρχή και τα Δ.Ε.Δ.Α., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρίσταται σε 

οποιαδήποτε υπηρεσιακή συνεδρίαση αφορά στο Έργο (τακτική ή έκτακτη), προσκομίζοντας 

και παρουσιάζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν. 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό που 

θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας. 

7. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Πρόσκλησης ή της Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή 
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για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε 

αιτίας και αν προέρχεται. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 

ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

9. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά ή κλοπή του εξοπλισμού μέχρι 

την παράδοση του στα κατά τόπους Δ.Ε.Δ.Α. και την υπογραφή της σχετικής Βεβαίωσης 

αποδοχής υλικού από το εκάστοτε Δ.Ε.Δ.Α.. 

10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 

εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 

κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, 

η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 

εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του 

διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή 

πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας 

αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 

προβλέπονται στη Σύμβαση. 

11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες 

προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1303/2013 και 1304/2013. Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α) να τυπώσει αυτοκόλλητες ετικέτες (ενδεικτικών διαστάσεων 6 cm X 10 cm) με αντίστοιχο 
λογότυπο της ΑΑ τις οποίες θα επικολλήσει σε κάθε προσφερόμενο είδος που θα 
προμηθεύσει. Το περιεχόμενο της ετικέτας (κείμενο, εικόνες, μορφοποίηση που θα δοθεί 
από την Αναθέτουσα) θα εκτυπωθεί έγχρωμα. 

β) να μνημονεύει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρηματοδότηση του έργου από 

το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, την Αναθέτουσα Αρχή, και το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σε κάθε ενέργεια επικοινωνίας, όπως 

δημοσίευση, παρουσίαση, συνέντευξη κ.ά. Αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις θα λάβει 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση τόσο της Αναθέτουσας Αρχής όσο και του 

αναδόχου, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που του δόθηκαν ή που το ίδιο ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε 

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

σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από 

ΑΔΑ: ΨΔΡΘ46ΜΤΛΗ-Κ5Κ



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας 

 «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων Δ.Ε.Δ.Α.» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών 

Εκπαίδευσης 2019-2020»  

45 

 

τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς 

την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 

δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση της παρούσας η Αναθέτουσα Αρχή ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν 

πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με 

την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 

μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας των υπό προμήθεια αγαθών του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

2. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους 

της σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό τις εξής 

προϋποθέσεις:  

i. Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης 

μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. 

ii. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που 

έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.  

iii. Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ 

Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της 

Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 

απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή 

σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 

καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του το άρθρο 95 του Ν. 2362/1995, καθώς και το 

άρθρο 145 του Ν. 4270/2014 ως προς τη διαδικασία αναγγελίας εκχώρησης. 

3. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

1. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των αγαθών της προμήθειας μέχρι την ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, 

ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 
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ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

1.   Η Αναθέτουσα Αρχή νομιμοποιείται σε χρήση και αξιοποίηση της προμήθειας ως προς 

την έκταση και τα μέσα, που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης. 

2. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 

προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 

υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 

Αρχής/Δ.Ε.Δ.Α.. Ο Ανάδοχος μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης παραδίδει όλα 

τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 

αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 

άλλους από της σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες 

τεχνολογικές, επιστημονικές ή άλλες μεταβολές της προμήθειας και σε κάθε άλλη 

απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των 

δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ’ 

αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης 

ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, 

απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

4. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο 

για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί της προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή 

οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό 

της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός 

βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού 

του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 

ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 

απαίτηση τρίτων από την πραγματοποίηση της προμήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή 

εμπορικών σημάτων εκ μέρους του.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 

αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που 

συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία, 

που θα υποστεί από πλημμελή εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα 
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με την παρούσα. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών 

Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα 

τα δικαιώματά της που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της 

παρέχει ο νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσοτέρων από τα 

δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων της. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. 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. 

2. 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 
137) 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 
4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες 
αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ 
τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο 
αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση 
αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους 
αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι 
διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων 
στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) 
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στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων 
ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή 
στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων 
των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε 
ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, 
περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό 
από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του 
άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο 
δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι 
απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο 
διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..). 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος 
επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό 
τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με 
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για 
άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των 
δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει 
όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
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παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το 
δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και 
επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που 
διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στο αρθ. 73 του Ν. 4412/16 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό 

αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλόμενων μερών και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Κάθε 

τροποποίηση της Σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ε.Υ.Δ. 

σύμφωνα με το σημείο (εε), του εδαφίου (ι), της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4314/2014. 

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής 

αυτή θα επιλύεται από τα καθ’ ύληv αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Οι υπεργολάβοι, εφόσον συμμετάσχουν στην εκπλήρωση του Έργου, υποχρεούνται στην 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/16. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης μέρους της σύμβασης σε υπεργολάβους. 
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Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

ως άνω πληροφοριών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί 

εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας.   

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με τους υπεργολάβο/ υπεργολάβους 

της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης 

στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 

περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή με 

ευθύνη του αναδόχου. 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους σε πέντε (5) πρωτότυπα. Από αυτά, τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην 

Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.  

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                                      
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν 
ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε 
κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην 
αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν 
δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, 
είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 
σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και 
τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, 
άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων 
της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή 
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε 
χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να 
διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και 
μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε 
οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και 
την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή 
συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης 
ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του 
συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών 
μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων 
μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής 
περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων 
αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, 
κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
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οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

    

  9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  για 
την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) 
από τον ........................ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου) 

 

Α/
Α 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
 Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΕΔΑ/ΠΔΕ 

Είδος Είδος Είδος Είδος Είδος Είδος 

WISC V-
GR 

COMPLET
E KIT 1 

KAI KIT 2 

Αναλώσιμα 
WISC V-GR  
1) Φόρμα 

Καταγραφή
ς 
2) 

Φυλλάδιο 
Απαντήσεω

ν 1 
3) 

Φυλλάδιο 
Απαντήσεω

ν 2 
set 3X25 

WAIS ΙV-
GR 

COMPLET
E KIT 1 

ΚΑΙ ΚΙΤ 2  

Αναλώσιμα 
WAIS ΙV-GR  
1) Φόρμα 

Καταγραφή
ς 
2) 

Φυλλάδιο 
Απαντήσεω

ν 1 
3) 

Φυλλάδιο 
Απαντήσεω

ν 2 
set 3X25 

WPPSI III 
- GR 

COMPLET
E KIT 1 

ΚΑΙ ΚΙΤ 2  

Αναλώσιμα 
WPPSI III - 

GR  
1) Φόρμα 

Καταγραφή
ς (Ηλικίες 
2:6-3:11) 
2) Φόρμα 

Καταγραφή
ς (Ηλικίες 
4:0-7:3) 

3) 
Φυλλάδιο 

Απαντήσεω
ν 

set 3X25 

                  

α/
α 

Περιφέρεια ΔΕΔΑ 
Ποσότητα 

WISC       
Αναλώσιμα 

WISSC 
Ποσότητα 

WAIS 
Αναλώσιμα 

WAIS 
Ποσότητα 

WPPSI 
Αναλώσιμα 

WPPSI 

1 Αττικής 
ΠΔΕ Αττικής-

ΔΕΔΑ 
2 5 1 1 1 1 

2 ΑΜΘ ΠΔΕ ΑΜΘ - ΔΕΔΑ 1 5 1 1 1 1 

3 Βορείου Αιγαίου 
ΠΔΕ Βορείου 

Αιγαίου - ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

4 Δυτικής Ελλάδας 
ΠΔΕ Δυτικής 

Ελλάδας- ΔΕΔΑ 
2 5 1 1 1 1 

5 Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΔΕ Δυτικής 

Μακεδονίας - 
ΔΕΔΑ 

1 5 1 1 1 1 

6 Ηπείρου 
ΠΔΕ Ηπείρου - 

ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

7 Θεσσαλίας 
ΠΔΕ Θεσσαλίας - 

ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

8 Ιονίων Νήσων 
ΠΔΕ Ιονίων 

Νήσων - ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

9 
Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΠΔΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας - 

ΔΕΔΑ 
2 5 1 1 1 1 

10 Κρήτης 
ΠΔΕ Κρήτης - 

ΔΕΔΑ 
2 5 1 1 1 1 

11 Νοτίου Αιγαίου 
ΠΔΕ Νοτίου 

Αιγαίου - ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

12 Πελοποννήσου 
ΠΔΕ 

Πελοποννήσου - 
ΔΕΔΑ 

1 5 1 1 1 1 
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13 Στερεάς Ελλάδας 
ΠΔΕ Στερεάς 

Ελλάδας - ΔΕΔΑ 
1 5 1 1 1 1 

/   ΣΥΝΟΛΟ   17 65 13 13 13 13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

(Διευθύνσεις αποστολής)  

 

 

α/α 

Περιφερειακές 
Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Διεύθυνση ΤΚ Δήμος Νομός Τηλ 

1 
ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔ. & 

ΘΡΑΚΗΣ 
Τέρμα 

Σισμάνογλου  
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 25310-83510 

2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Μανδηλαρά 

23 
41222 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 241-0-539210 

3 ΗΠΕΙΡΟΥ 
Ανεξαρτησίας 

146 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26510-8391 

4 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Αλυκές 

Ποταμού  
49100 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26610-82194 

5 Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ακτή Δυμαίων 

25Α 
26222 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 2610-362401-3 

6 ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 
Τ. Σεχιώτη 38-

40 
22100 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2710-230114 

7 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ελ. Βενιζέλου 

26 
81100 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 22510-48165 

8 ΚΡΗΤΗΣ Λ. Κνωσσού 6 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810-302440 

9 Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Λεωφόρος 
Γεωργικής 
Σχολής 6 

57001 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310-474815-16 

10 Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Μακρυγιάννη 

22 
50100 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 24610-49963-5 

11 ΑΤΤΙΚΗΣ Τσόχα 15-17 11521 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

210-6450314 

12 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αρκαδίου 8 35100 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 22310-66151-3 

13 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ομήρου 15 
και Εστίας 2 

84100 
ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΥΡΟΥ 22810-79614 
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