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ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

  
Αθήνα, 10.12.2018 

 
 Αρ. Πρωτ.13164  

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2018 

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ» 

 
της Πράξης  

«ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

– ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» 

Υποέργο 4 

 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την  Ελλάδα  

και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
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CPV: 

39162110-9 Διδακτικό υλικό 

72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών (παροχή 

συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη) 

80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
 

 

Προϋπολογισμός: Σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών 

(48.387,10€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

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

σχέσης ποιότητας – τιμής 

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Δευτέρα, 14/01/2019 ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 15/01/2019 ώρα 10:00 
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Άρθρο 1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ΄ αρ. 205093/Γ4/27.11.2018 (ΦΕΚ 713/τ. ΥΟΔΔ./03.12.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λήξη και ανανέωση της θητείας του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. 

και ορισμός νέων μελών Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

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

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

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

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

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

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 

(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

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

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

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

7. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

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

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

9. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α'/10.7.2007) «Κ.Π.Δ.». 

10. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» 

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

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

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

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

έγγραφα και στοιχεία». 

14. Της  παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α'/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, 

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

διατάξεις». 
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15. Την υπ’ αριθ. 21/16-06-16 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ για την υλοποίηση της Πράξης και για τον ορισμό του 

υπευθύνου του έργου. 

16. Τη με αριθ. Πρωτ. 12160/28.09.16 Απόφαση Ένταξης της Πράξης ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 6049/19-11-18 Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης 

(ΑΔΑ: Ψ0ΚΧ465ΧΙ8-Ψ2Σ) με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» και MIS 5001313 (στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΚΔιΒιΜ).  

17. Την με αριθ. πρωτ. 12889/30-11-18 (ΑΔΑ: ΩΦΤΗΟΞΛΔ-77Χ, Πράξη 57/29-11-18) Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του παρόντος Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 4 της Πράξης ‘’ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ’’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001313». 

18. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 2016 με κωδ. ΣΕ34510090 

 

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

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω το ΙΕΠ 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  όπως περιγράφεται κάτωθι. 

 

Άρθρο 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Noμικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 

Κεντρικής Κυβέρνησης). 

 

Άρθρο 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

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

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων: 39162110-9 Διδακτικό υλικό, 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των 

πληροφοριών (παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη),80340000-9 

Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 

επτά Ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

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

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
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Άρθρο 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

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

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/diagonismoi (διαδρομή ΕΡΓΑ  Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί) 

 

Άρθρο 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

5.1 Φυσικό αντικείμενο 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη προσβάσιμων 

ψηφιακών εφαρμογών για μαθητές/-ήτριες με κινητική αναπηρία. Ειδικότερα θα αναλάβει την ανάπτυξη 

προσβάσιμης ψηφιακής εφαρμογής με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού και την 

ανάπτυξη προσβάσιμης ψηφιακής εφαρμογής για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος. 

Η ανάπτυξη των εφαρμογών συνίσταται από:  

Εφαρμογή με επέκταση των προηγούμενων λογισμικών που έχουν παραχθεί για την κινητική αναπηρία με 

επιπλέον κατηγορίες δραστηριοτήτων που μέχρι τώρα δεν καλύπτονται επαρκώς: αυτοφροντίδα, 

συναισθήματα, κυκλοφοριακή αγωγή, χρονική ακολουθία (με εικόνες και μικρές ιστορίες), παρατηρητικότητα 

- συγκέντρωση προσοχής, οπτική αντίληψη, αιτία – αποτέλεσμα (αντιστοίχηση), αιτία – συμπλήρωση του 

αποτελέσματος από τον μαθητή, αποτέλεσμα – συμπλήρωση της αιτίας από το μαθητή, ολοκλήρωση 

ιστοριών (ιστορίες που μπορούν να δεχτούν διαφορετικό τέλος) 

 Εφαρμογή για την κοινωνική ζωή. Η δυσκολία στην κίνηση και η έλλειψη προσβασιμότητας αναγκάζει τα 

παιδιά με κινητική αναπηρία να έχουν φτωχές εικόνες της «αληθινής ζωής». Οι δυνατότητες εξερεύνησης του 

περιβάλλοντος (του σχολείου, της γειτονιάς, της πόλης τους) χωρίς τη βοήθεια συνοδού, είναι ελάχιστες. Η 

εφαρμογή θα περιλαμβάνει αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που μπορούν να εκτελεστούν και ατομικά 

και ομαδικά με εικονικές επισκέψεις σε καταστήματα, υπηρεσίες, μουσεία κλπ. 

 5.2 Παραδοτέα - Παραλαβή 

Ο/Η ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στο ΙΕΠ τα κάτωθι παραδοτέα :  

 

Π1: Ψηφιακή εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού. 

Ειδικότερα το Παραδοτέο Π1 θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 

1. Ετοιμάζω το πρωϊνό  

2. Φροντίζω τα δόντια μου 

3. Ντύνομαι 

4. Πλένομαι 

http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/diagonismoi
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5. Μαθαίνω τα συναισθήματα 

6. Μαθαίνω την Κυκλοφοριακή Αγωγή 

 

Το Παραδοτέο Π1 θα πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή 

της σύμβασης.  

 

Π2: Ψηφιακή εφαρμογή για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα το Παραδοτέο Π2 θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: 

1. Επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων 

2. Χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς 

3. Παιχνίδι στην παιδική χαρά 

4. Πάρτι γενεθλίων ως καλεσμένος/-η 

5. Πάρτι γενεθλίων ως οικοδεσπότης/-έσποινα 

6. Επίσκεψη σε μουσείο 

7. Επίσκεψη σε θέατρο 

8. Επίσκεψη σε Οδοντίατρο 

 

Το Παραδοτέο Π2 θα πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Ο/Η Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης θα λάβει τα σενάρια των παραπάνω θεματικών ενοτήτων 

που έχουν εκπονηθεί από τους Ειδικούς Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των παραδοτέων τους. 

Τα σενάρια των θεματικών ενοτήτων «Ετοιμάζω το πρωινό» και «Επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων» 

αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’,  προκειμένου να υποβληθούν δείγματα από τους/τις Αναδόχους. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που 

θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή θα συντάξει Πρακτικό σχετικά με την τήρηση των όρων της 

σύμβασης.  

Το έργο του/της Αναδόχου ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του, με έκδοση σχετικής απόφασης του 

Δ.Σ. του ΙΕΠ, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

ΙΕΠ. 

 

5.3. Τίμημα - Τρόπος Πληρωμής  

5.3.1 Τίμημα 

Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά 

ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και εξήντα χιλιάδων ευρώ 

(60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και επιμερίζεται ως εξής: 
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Π1: Ψηφιακή εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού 

Έως είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55€) πλέον 

ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Π2: Ψηφιακή εφαρμογή για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος 

Έως είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55€) πλέον 

ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

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

άτιδων του/της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των 

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

οποιουδήποτε τρίτου. 

Το συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης και ειδικότερα από το Υποέργο: 4 

«Ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών για μαθητές/-ήτριες με κινητική αναπηρία». 

 

5.3.2 Τρόπος πληρωμής:  

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά με την προϋπόθεση της παράδοσης και παραλαβής των 

παραδοτέων ως εξής: 

1η πληρωμή με την υποβολή του Παραδοτέου Π1, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/της Αναδόχου 

θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π1. 

2η πληρωμή/Αποπληρωμή με την υποβολή του παραδοτέου Π2, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 

του/της Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή του Παραδοτέου Π2 και κατά επέκταση με την 

ολοκλήρωση της σύμβασης, ήτοι με την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του έργου και της 

συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διενεργηθούν οι ανωτέρω πληρωμές θα είναι να έχουν παραληφθεί και 

εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή, με την έκδοση σχετικού πρακτικού παραλαβής, τα Παραδοτέα του Έργου 

κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 5. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και στο 

πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω έργο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

πληρωμή, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία 

ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή καταβολή τόκων κ.λπ. εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

5.4 Διάρκεια Υλοποίησης Έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη και 

το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των παραδοτέων και του τυχόν χρόνου που θα 
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απαιτηθεί από τον/την Ανάδοχο για ενσωμάτωση διορθώσεων/αλλαγών επί των παραδοτέων, βάσει της 

κρίσης των αρμοδίων οργάνων του ΙΕΠ (χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου του/της αναδόχου ορίζεται 

στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). 

Τα χρονοδιαγράμματα δύναται να παραταθούν με βάση τις ανάγκες της πράξης, χωρίς αύξηση του κόστους 

των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του εκάστοτε ισχύοντος Τεχνικού Δελτίου Πράξης. 

5.5 Τόπος παροχής υπηρεσιών  

Ο/Η Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του/της στην έδρα του/της αλλά και σε όποιον άλλο χώρο 

απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου. 

Άρθρο 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

2. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέλη της ΣΔΣ και ισχύουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις   από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων/-ουσα αποσύρει την προσφορά του/της 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, εάν ο προσφέρων/-ουσα παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν. 4412/2016. 

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει εάν ο/η Προσωρινός/-ή Ανάδοχος δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας Δικαιολογητικά Κατακύρωσης ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες στην περίπτωση 

απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα 

ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή 

έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον/στην οριστικό/-ή Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την 

κατάθεση από αυτόν/-ής της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους/στις δε λοιπούς/-ές προσφέροντες/-
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ουσες μετά την άπρακτη πάροδο άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

6. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο 

λήξης ισχύος της προσφοράς 

7. Οι Εγγυητικές Επιστολές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης,  

β) τον/την εκδότη/-τρια, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 

του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο/η δε εκδότης/-τρια παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 

εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον/την εκδότη/-τρια της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 

τον/την οποίο/-α απευθύνεται.  

8. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους/τις εκδότες/-τριες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

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

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

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

ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν: 

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

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

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

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

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

διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

της αναθέτουσας αρχής. 

 

Άρθρο 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο/Η προσφέρων/-ουσα υποχρεούται να δηλώσει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι εγγεγραμμένος/-η στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά 

την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά 

κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα του/της, προκειμένου για 

φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένος/-η στο Επιμελητήριο ή στο εμπορικό μητρώο που 

τηρείται στη Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

 

Άρθρο 9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

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

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

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

ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους:  

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

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

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

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

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

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

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
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της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

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

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

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

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

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

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

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

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

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

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

αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

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

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους/τις διαχειριστές/-ίστριες,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον/την διευθύνοντα/-ουσα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

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

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

στους/στις νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους.  

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

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

απόφαση. 

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

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

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

η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο/η προσφέρων/-ουσα έχει αθετήσει 

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

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

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

και την επικουρική ασφάλιση. 

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

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

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

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Γ) Αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

9.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων/-ουσα σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν 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 επιχείρησε 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 εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης.  

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

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

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

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της 

παρούσας. 

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

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

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

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

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 

τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  

 

Άρθρο 10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο 
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ΚΗΜΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/01/2019, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 15:00. 

10.2 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 15/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρο του Ι.Ε.Π. 

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

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

στοιχεία του/της υποψήφιου/-ας ήτοι: 

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

η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» 

Για το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων  

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 14/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ 

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

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

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

ενδιαφερόμενου/-ης. 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα 

αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον/στην 

ενδιαφερόμενο/-η. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις 

διαγωνιζόμενους/-ες ή τους/τις νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους. 

 

Άρθρο 11. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Εφόσον έχουν ζητηθεί έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι 

αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους/τις προσφέροντες/-ουσες συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τον διαγωνισμό το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για 

την παραλαβή των προσφορών. 

 

Άρθρο 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

12.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 
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 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης 

12.2 Γλώσσα  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

2. Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που μπορούν να 

αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα.  

3. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

4. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

α) Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 

και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η 

παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ, πληρεξούσια, ένορκες 

βεβαιώσεις κ.ο.κ.). 

β) Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 

δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

γ) Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

δ) Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα έγγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους/τις 

διαγωνιζόμενους/-ες. 

ε) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 13. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους/τις υποψήφιους/-ες Αναδόχους για 180 ημέρες από την επόμενη 
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μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη 180 ημερών. 

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

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

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

κυρώσεις και ειδικότερα: 

 απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, 

 κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

Άρθρο 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, σε ένα 

πρωτότυπο. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται τα τρεις (3) ξεχωριστοί 

σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις: 

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

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

περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισμού. 

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ») η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 14.3 

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

 

14.1  Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

διαδικασία:  

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

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

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

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

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

από το/τη νόμιμο/-η εκπρόσωπο. 

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, στο Διαγωνισμό (σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα της διακήρυξης, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα αρχή, ανέρχεται σε ποσοστό 2% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα 

τα τέσσερα λεπτά (967,74€)  

http://www.iep.edu.gr/
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3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του/της προσφέροντος/-ουσας ή του υποψήφιου νομικού 

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

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

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

 

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

φορέα – μέλος της ένωσης. 

   

14.2 Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόμενο του σφραγισμένου υπο-φακέλου με την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης, για την αξιολόγηση των Προσφορών καθώς και για τη δέσμευση 

του/της προσφέροντα/-ουσας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  

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

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

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο/Η Υποψήφιος/-α Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά 

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

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

τον διαγωνισμό. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η τεχνική προσφορά του/της υποψήφιου/-ας θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένους επί ποινή 

αποκλεισμού τους ακόλουθους πίνακες συμμόρφωσης: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Α/Α ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛ. ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
Περιλαμβάνεται δείγμα για το σενάριο θεματικής: 

«Ετοιμάζω το πρωϊνό»; 
ΝΑΙ 

  

2 
Περιλαμβάνεται δείγμα για το σενάριο θεματικής: 

«Επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων»; 
ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π1 ΚΑΙ Π2: ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Κ1) 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛ. ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 

Είναι όλο το περιβάλλον εργασίας 
(συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των αρχείων 
βοήθειας) στα ελληνικά; Ισχύει το ίδιο και για τα ηχητικά 
μηνύματα; 

ΝΑΙ 

  

2 

Δεν έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν ή βρίσκεται σε 
εξέλιξη η ανάπτυξή του με χρηματοδότηση από δημόσιο 
φορέα με σκοπό την απόκτηση ή και τη χρήση του στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση; 

ΝΑΙ 

  

3 

Αναφορικά με τα μέσα (εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο 
animation) που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία 
του υλικού, είναι ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος κάτοχος 
όλων των σχετικών εξουσιών και δικαιωμάτων, βάσει 
της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας; 

ΝΑΙ 

  

4 

Δεν διαφημίζονται με κανένα τρόπο μέσω του 
προτεινόμενου προσβάσιμου υλικού άλλα προϊόντα 
του/της Αναδόχου ή άλλες δραστηριότητες που δε 
σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου; 

ΝΑΙ 

  

5 
Η ροή του περιεχομένου ελέγχεται από το χρήστη και όχι 
από εντολές χρόνου 

ΝΑΙ 
  

6 
Παρέχεται βοήθεια στον χρήστη σχετική με τις ενέργειες 
που εκτελεί; 

ΝΑΙ   

7 
Όταν απαιτείται ανάγνωση του κειμένου, είναι από 
φυσικό ομιλητή και για όλα τα κείμενα; 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π1 ΚΑΙ Π2: ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Κ2) 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛ. ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 

Μπορεί η εφαρμογή να εγκατασταθεί και να εκτελεσθεί 
«ως έχει» στους προσωπικούς υπολογιστές των 
μαθητών/-τριων και στις υπολογιστικές μονάδες των 
σύγχρονων σχολικών εργαστηρίων; 

ΝΑΙ 

  

2 
Υποστηρίζει ολοκληρωμένη και απλή διαδικασία 
εγκατάστασης και απεγκατάστασης στα ελληνικά; 

ΝΑΙ 
  

3 
Υπάρχει πλήρης, ποιοτικός και σαφής Οδηγός 
Εγκατάστασης; 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛ. ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

4 Υπάρχει πλήρες, ποιοτικό και σαφές Εγχειρίδιο χρήσης; ΝΑΙ   

5 

Η εφαρμογή είναι αξιόπιστη (δηλαδή δεν 
παρουσιάζονται λειτουργικά σφάλματα) και σε 
περιπτώσεις αποτυχίας, λόγω σφαλμάτων, διατηρεί ένα 
βαθμό απόδοσης και δίνει τη δυνατότητα ανάκαμψης; 

ΝΑΙ 

  

6 
Η ροή του περιεχομένου ελέγχεται από το χρήστη και 
όχι από εντολές χρόνου; 

ΝΑΙ 
  

7 
Είναι η εφαρμογή αποδοτική σε ό,τι αφορά το χρόνο 
απόκρισης και τη συμπεριφορά των πόρων; 

ΝΑΙ   

8 

Είναι όλα τα κείμενα επεξεργάσιμα από τις σύγχρονες 
εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου 
(συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών ανοιχτού 
κώδικα); 

ΝΑΙ   

9 
Είναι οι εικόνες που χρησιμοποιούνται οργανωμένες σε 
ξεχωριστούς φακέλους ανά θεματική ενότητα; 

ΝΑΙ   

10 
Είναι τα μέσα  που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
δημιουργία του υλικού οργανωμένα σε ξεχωριστούς 
φακέλους ανά θεματική ενότητα; 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π1 ΚΑΙ Π2: ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΠΑΦΗ (Κ3) 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛ. ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής στιγμιότυπου  και 
εκτύπωσής του; 

ΝΑΙ 
  

2 
Υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης της οθόνης 

(πλήρης οθόνη) και σμίκρυνση; 
ΝΑΙ 

  

3 
Υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης του 
κειμένου; 

ΝΑΙ 
  

4 
Ο ήχος είναι φυσικός ήχος και ΟΧΙ τεχνικός 

(ηχογράφηση από επαγγελματία εκφωνητή); 
ΝΑΙ 

  

5 
Τα animated γραφικά έχουν υψηλή ευκρίνεια και 
ποιότητα; 

ΝΑΙ 
  

6 
Υπάρχει συμβατότητα ψηφιακής εφαρμογής με τα 
λειτουργικά συστήματα σχολικών μονάδων; 

ΝΑΙ 
  

7 Είναι τεκμηριωμένη η συμβατότητα; ΝΑΙ   
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Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛ. ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

8 
Διαθέτει καταλληλότητα γραφικών και αισθητική 
εργονομία; 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π1 ΚΑΙ Π2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(Κ4) 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛ. ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 

Χρησιμοποιεί Interactive 2D - 3D Animation. 
Έχει υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης, ώστε ο 
χρήστης/-τρια να μπορεί να ενεργεί άμεσα 
και η ενέργεια να έχει επιπτώσεις στο 
περιεχόμενο και τα αντικείμενα;  

ΝΑΙ 

  

2 
Υπάρχει δυνατότητα ομιλίας -  Καθοδήγηση 
από ομιλητή με δυνατότητα σίγασης; 

ΝΑΙ 
  

3 
Υπάρχουν βοηθητικοί υπότιτλοι με επιλογή 
αφαίρεσης ή προβολής; 

ΝΑΙ 
  

4 

Χαρακτήρες (2 χαρακτήρες αγόρι-κορίτσι, με 
αμαξίδιο και χωρίς, συνοδοί 2 χαρακτήρες 
Μαμά-Μπαμπάς) με δυνατότητα αλλαγής 
των χαρακτηριστικών τους και της εμφάνισής 
τους. 

ΝΑΙ   

5 
Προβλέπεται επιβράβευση του μαθητή για 
την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων; 

ΝΑΙ   

6 

Περιλαμβάνονται δραστηριότητες 
αξιολόγησης δεξιοτήτων; 

Η κάθε δραστηριότητα χαρακτηρίζεται όσον 
αφορά τους στόχους της (για την ενημέρωση 
του εκπαιδευτικού και την παρακολούθηση 
των ελλειμμάτων του μαθητή) 

ΝΑΙ   

7 

Περιλαμβάνεται αρχείο μαθητή για την 
παρακολούθηση της επίδοσης, της 
ανίχνευσης ελλειμμάτων, του ενδιαφέροντος 
ή την εγκατάλειψη της ενασχόλησης με το 
λογισμικό σε σχέση με το προφίλ του μαθητή 
σε επίπεδο μαθητή-σχολείου 

ΝΑΙ   

8 

Δίνεται η δυνατότητα εμπλουτισμού του 
περιεχομένου από τον εκπαιδευτικό με νέες 
δραστηριότητες και επιλογής 
δραστηριοτήτων για την ανάθεση σε μαθητή 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π1 ΚΑΙ Π2: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Κ5) 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
Υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης στη διεπαφή 
με το ποντίκι; 

ΝΑΙ 
  

2 
Υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης στη διεπαφή 
με ειδικό χειριστήριο; 

ΝΑΙ 
  

3 
Υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης στη διεπαφή 
με σφαιρικό ποντίκι (track ball); 

       ΝΑΙ 
  

4 

Υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης στη διεπαφή 
με το πληκτρολόγιο ή και με εναλλακτικό 
πληκτρολόγιο αφής; 

ΝΑΙ 

  

5 
Υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης στη διεπαφή 
με οθόνη αφής; 

ΝΑΙ   

6 
Υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης στη διεπαφή 
με διακόπτες πίεσης (και μονό και διπλό;) 

ΝΑΙ   

7 

Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης χρήσης 
εικονικού οπτικού πληκτρολογίου (με κλικ, με 
σάρωση, με κατάδειξη); 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 7 ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π1 ΚΑΙ Π2: ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Κ6) 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 

Οδηγός εγκατάστασης σε επεξεργάσιμη 

μορφή Word και PDF (υπάρχει πληρότητα, 

ποιότητα, σαφήνεια;) 

ΝΑΙ 

  

2 

Εγχειρίδιο χρήσης σε επεξεργάσιμη μορφή 

Word και PDF (υπάρχει πληρότητα, ποιότητα, 

σαφήνεια;) 

ΝΑΙ 

  

3 Ο κατάλογος των περιεχομένων (INDEX) σε 
επεξεργάσιμη μορφή Word και PDF 

       ΝΑΙ   

 

14.3 Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπό-φάκελος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο, όπως παρατίθεται, χωρίς αλλαγές τον 

παρακάτω πίνακα ανάλυσης κόστους. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που 

ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά 

για το σύνολο της σύμβασης. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ. 
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  ΤΙΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

Π1: Ψηφιακή εφαρμογή με κατηγορίες 

δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού 

   

Π2: Ψηφιακή εφαρμογή για την κοινωνική ζωή 

και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να αναζητήσει από τους/τις υποψήφιους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες, 

εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να στοιχειοθετήσουν την οικονομική προσφορά που έχουν συντάξει. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι η οικονομική προσφορά ενός/μιας προσφέροντα/-

ουσας είναι ασυνήθιστα χαμηλή, της δίδεται το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως, κατά τα οριζόμενα στη 

διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4412/16, όπως ισχύει  διευκρινήσεις που να τεκμηριώνουν τον τρόπο 

υπολογισμού της οικονομικής προσφοράς, το ύψος του συνολικού ποσού και να κρίνει αν αυτές είναι 

επαρκείς. 

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 των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας 

διακήρυξης. 

Άρθρο 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.1 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, στο εξής Επιτροπή.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης 2) Γενικά υποχρεωτικά κριτήρια 5 

Κ2 (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης 3) Γενικά υποχρεωτικά κριτήρια για τις εφαρμογές 20 

Κ3 (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης 4) 
Ειδικά υποχρεωτικά κριτήρια ως προς τη 

διεπαφή 
25 

Κ4 (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης 5) Τεχνικά Χαρακτηριστικά 20 

Κ5 (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης 6) Προσβασιμότητα Λογισμικού  25 

Κ6 (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης 7) 
Ειδικά υποχρεωτικά κριτήρια για το 
συνοδευτικό υλικό των εφαρμογών 

5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                       100% 
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15.2 Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων Κ1 έως Κ6 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων Κ1 έως Κ6 θα γίνει με την ακόλουθη μέθοδο: 

(α) Αρχικά κάθε κριτήριο βαθμολογείται με βαθμό από 0 έως 120 σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα 

βαθμολόγησης : 

0 - 99    Όταν η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

100 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά ικανοποιεί ακριβώς τους όρους της πρόσκλησης ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο  

101 - 120 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά υπερκαλύπτει τους όρους της πρόσκλησης ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο  

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές ως εξής:  

Κάθε ένα από τα επιμέρους κριτήρια (Κ1, Κ2, K3, Κ4, Κ5 και Κ6) της τεχνικής προσφοράς βαθμολογείται 

αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά 

αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της 

κρίσης ανά κριτήριο. Προσφορά που σε ένα από τα κριτήρια (Κ1, Κ2, K3, Κ4, Κ5 και Κ6) της τεχνικής 

προσφοράς βαθμολογηθεί λιγότερο από εκατό (100) απορρίπτεται και δεν προχωρά στη περαιτέρω 

διαδικασία αξιολόγησης.  

Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της 

προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Συνολική 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) η οποία προκύπτει από τον τύπο: 

U τεχνικής =     σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4 + σ5*Κ5 + σ6*κ6  

Όπου: 

 σ1, σ2, σ3, σ4, σ5 και σ6 είναι οι συντελεστές βαρύτητας των Κριτηρίων Κ1, Κ2, K3, Κ4, Κ5 και Κ6 

αντίστοιχα.  

 Κ1, Κ2, K3, Κ4, Κ5 και Κ6 είναι ο μέσος όρος των βαθμών κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής και 

βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της Προσφοράς κάθε προσφέροντα.  

Ο βαθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

15.3 Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς  

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων/-ουσών είναι σχετική και υπολογίζεται ως 

εξής: 

U οικονομικής  =  (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου)  * 100  

όπου: 

- Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου ορίζεται η προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ του εκάστοτε 

διαγωνιζόμενου 

- Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι η προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ του διαγωνιζόμενου με τη 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 
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Ο βαθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

15.4 Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς  

Για την τελική αξιολόγηση των προσφορών με υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής θα εξαχθεί ο τελικός βαθμός συνολικής προσφοράς 

(U)  κάθε προσφέροντα, ως εξής: 

                                                    U   = (0,70 * U τεχνικής) + (0,30 * U οικονομικής) 

Με βάση τον τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς τους (U) οι διαγωνιζόμενοι/-ες θα καταταχθούν κατά 

φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. Προσωρινός/-η ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος/-η του/της οποίου/-ας η 

προσφορά έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο βαθμό U στρογγυλοποιημένος σε δύο δεκαδικά ψηφία. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 

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

Επιτροπή η οποία αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και 

τον έλεγχο αυτών με την ακόλουθη διαδικασία:  

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

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

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

αποτελέσματα του ελέγχου.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τις τεχνικές προσφορές αν είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της 

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

όρους των εγγράφων της σύμβασης και ποιες απορρίπτονται.  

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

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

Επικρατέστερος είναι ο/η υποψήφιος/-α με την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση στην οποία θα 

προσκληθούν να παρίστανται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι ανάδοχοι (παρ. 1 του άρθρου 90 Ν. 4412/16).  

Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το /τα κατά περίπτωση πρακτικό/-ά αξιολόγησης των φακέλων και υπό 

φακέλων των προσφορών.  

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

Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 16. Οι 

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

τους.  

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

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

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

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας. Ο φάκελος με 
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ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» εξετάζεται από την Επιτροπή αν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα 

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

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

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

διαδικασίας. 

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

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με το άρθρο 

104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της Σύμβασης: 

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

λαμβάνεται υπόψη η Οικονομική Προσφορά του/της Υποψηφίου/-ήφιας Αναδόχου. Για κατακύρωση μέρους 

του φυσικού αντικειμένου κάτω του ανωτέρου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον/την 

Ανάδοχο. 

Το σχετικό ή τα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους/στις προσφέροντες/-ουσες σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 14. 

Κατά της/των ανωτέρω απόφασης/αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 17. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους/τις 

προσφέροντες/-ουσες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

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

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

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

και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/της αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με 

το άρθρο 16 της παρούσας. Σημειώνεται ότι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και την έγκριση του 

σχετικού πρακτικού από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, η Απόφαση Κατακύρωσης κοινοποιείται στον/στην προσωρινό/-ή 

ανάδοχο μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής από τους/τις λοιπούς/-ές 

προσφέροντες/-ουσες που συμμετείχαν στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9 «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» της 

παρούσας διακήρυξης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. για την παράγραφο 9.1 απόσπασμα ποινικού μητρώου ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
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καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

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

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

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

εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον/την πρόεδρο και τον/την διευθύνοντα/-ουσα σύμβουλο για τις κεφαλαιουχικές 

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

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του νομικού προσώπου. Το ποινικό μητρώο να έχει 

εκδοθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 

μέχρι την λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην σχετική έγγραφη ειδοποίηση, (δεδομένου ότι το 

απόσπασμα Ποινικού Μητρώου βεβαιώνει έννομη κατάσταση μέχρι και το χρόνο έκδοσής του)  

2. για την παράγραφο 9.2 i) για την καταβολή φόρων αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό 

Δημόσιο, ii) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 

αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). Τα αποδεικτικά ενημερότητας να 

είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εντός της προθεσμίας της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. 

3. για την παράγραφο 9.2.γ πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χορήγηση του πιστοποιητικού 

από το Σ.Ε.Π.Ε. αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος, ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις 

επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν, από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς και η οποία ένορκη βεβαίωση εκδίδεται σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και μέχρι την λήξη 

της προθεσμίας που ορίζεται στην σχετική έγγραφη ειδοποίηση.  

4. για την παράγραφο 9.3.β πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
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απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  

Το πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, να είναι σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και μέχρι την λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην 

σχετική έγγραφη ειδοποίηση (δεδομένου ότι το Πιστοποιητικό αυτό, βεβαιώνει έννομη κατάσταση μέχρι και 

το χρόνο έκδοσής του). 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

5. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 9.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εάν η προθεσμία τους 

λήγει ή έληξε. 

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

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. 

6. Για την απόδειξη του άρθρου 8 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος/-η στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του/της, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του/της, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος/-η μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (πχ ΓΕΜΗ, ΚΑΔ όπως 

αποτυπώνεται στα Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ). Το αποδεικτικό να έχει εκδοθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την έγγραφη 

ειδοποίηση.  

 

Άρθρο 17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει 
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εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. Μετά την πάροδο της άπρακτης 

προθεσμίας των δέκα ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 

Άρθρο 18. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

πρόσκληση  

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

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

και την συμπλήρωσή της  

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν/μια προσφέροντα/-ουσα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

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

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

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

 

Άρθρο 19.  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 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. 

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

για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 
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Άρθρο 20. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

i) Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/της Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. 

ii) Υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους/τις υποψήφιους/-ες μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί 

καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

iii) Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη και την Προσφορά του/της Αναδόχου, θα διέπεται  από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει 

των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται 

ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 

αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του/της 

Αναδόχου, η Οικονομική προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

iv) Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο 

πλαίσιο της Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

v) Ο/Η Ανάδοχος στον/στην οποίο/-α έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού 

τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. και σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος. 

vi) Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο/η Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί 

για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, 

εντός του ανωτέρου χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος/-η, και να καταπέσει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Συμμετοχής.  

vii) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει χρονική ισχύ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες μετά την 

ημερομηνία λήξης της Σύμβασης. 

viii) Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

της Σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

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

Νίκος Νταούλας,), και επί των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 213 133 5301, κ. Β. Κουρμπέτη). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 

 

Γεράσιμος Κουζέλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                      

                      Αθήνα,  __ . __ . 2018 

                      Αρ. Πρωτ.: ___________ 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

 

ως Αναθέτουσας Αρχής για το έργο 

«Ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών για μαθητές/-τριες με κινητική αναπηρία» 

 

και του αναδόχου του έργου αυτού: 

………………………………. 

 
 

του Υποέργου ….. της Πράξης  

«ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 
 
 
 
 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

και από Εθνικούς Πόρους 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Στην Αθήνα, σήμερα  ___ . ___ .  2018, ημέρα  ____________,  μεταξύ : 
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α) αφενός του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) ή Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στην 

Αθήνα (επί της οδού: Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκηποι) εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον 

Πρόεδρο ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΟΥΖΕΛΗ   

 

και 

 

β) αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία 

__________________________________________________________________ που εδρεύει στ__  

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

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

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

______________________________________  , Ιδιότητα   ________________________  

 

συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις οι οποίες ορίζονται στην Προκήρυξη του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» , και συμπληρωματικά: 

2. Τα υπ’ αριθ.  ___________________________________________________ Πρακτικά της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 

3. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ____________________________________________________ Αποφάσεις Έγκρισης 

των άνωθεν Πρακτικών.  

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

_________________________________________, προκειμένου να προσκομίσει τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης. 

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

κατέθεσε η εταιρεία _______________________________________________________________ . 

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

σχετικού διαγωνισμού προς την εταιρεία 

_____________________________________________________. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Φυσικό αντικείμενο 
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Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη προσβάσιμων 

ψηφιακών εφαρμογών για μαθητές/-ήτριες με κινητική αναπηρία. Ειδικότερα θα αναλάβει την ανάπτυξη 

προσβάσιμης ψηφιακής εφαρμογής με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού και την 

ανάπτυξη προσβάσιμης ψηφιακής εφαρμογής για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος. 

Η ανάπτυξη των εφαρμογών  συνίσταται από:  

Εφαρμογή με επέκταση των προηγούμενων λογισμικών που έχουν παραχθεί για την κινητική αναπηρία με 

επιπλέον κατηγορίες δραστηριοτήτων που μέχρι τώρα δεν καλύπτονται επαρκώς: αυτοφροντίδα, 

συναισθήματα, κυκλοφοριακή αγωγή, χρονική ακολουθία (με εικόνες και μικρές ιστορίες), παρατηρητικότητα 

- συγκέντρωση προσοχής, οπτική αντίληψη, αιτία – αποτέλεσμα (αντιστοίχηση), αιτία – συμπλήρωση του 

αποτελέσματος από τον μαθητή, αποτέλεσμα – συμπλήρωση της αιτίας από το μαθητή, ολοκλήρωση 

ιστοριών (ιστορίες που μπορούν να δεχτούν διαφορετικό τέλος) 

 Εφαρμογή για την κοινωνική ζωή. Η δυσκολία στην κίνηση και η έλλειψη προσβασιμότητας αναγκάζει τα 

παιδιά με κινητική αναπηρία να έχουν φτωχές εικόνες της «αληθινής ζωής». Οι δυνατότητες εξερεύνησης του 

περιβάλλοντος (του σχολείου, της γειτονιάς, της πόλης τους) χωρίς τη βοήθεια συνοδού, είναι ελάχιστες. Η 

εφαρμογή θα περιλαμβάνει αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που μπορούν να εκτελεστούν και ατομικά 

και ομαδικά με εικονικές επισκέψεις σε καταστήματα, υπηρεσίες, μουσεία κλπ. 

 1.2 Παραδοτέα - Παραλαβή 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στο ΙΕΠ τα κάτωθι παραδοτέα :  

Π1: Ψηφιακή εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού. Ειδικότερα το 

Παραδοτέο Π1 θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 

7. Ετοιμάζω το πρωϊνό 

8. Φροντίζω τα δόντια μου 

9. Ντύνομαι 

10. Πλένομαι 

11. Μαθαίνω τα συναισθήματα 

12. Μαθαίνω την Κυκλοφοριακή Αγωγή 

Το Παραδοτέο Π1 θα πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή 

της σύμβασης.  

Π2: Ψηφιακή εφαρμογή για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα το 

Παραδοτέο Π2 θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: 

9. Επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων 

10. Χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς 

11. Παιχνίδι στην παιδική χαρά 

12. Πάρτι γενεθλίων ως καλεσμένος/-η 
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13. Πάρτι γενεθλίων ως οικοδεσπότης/-έσποινα 

14. Επίσκεψη σε μουσείο 

15. Επίσκεψη σε θέατρο 

16. Επίσκεψη σε Οδοντίατρο 

Το Παραδοτέο Π2 θα πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Ο/Η Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης θα λάβει τα σενάρια των παραπάνω θεματικών ενοτήτων 

που έχουν εκπονηθεί από τους Ειδικούς Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των παραδοτέων τους. 

Τα σενάρια των θεματικών ενοτήτων «Ετοιμάζω το πρωινό» και «Επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων» 

αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ , προκειμένου να υποβληθούν δείγματα από τους/τις Αναδόχους. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που 

θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή θα συντάξει Πρακτικό σχετικά με την τήρηση των όρων της 

σύμβασης.  

Το έργο του/της Αναδόχου ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του, με έκδοση σχετικής απόφασης του 

Δ.Σ. του ΙΕΠ, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

ΙΕΠ. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη 

και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των παραδοτέων και του τυχόν χρόνου που θα 

απαιτηθεί από τον/την Ανάδοχο/-η για ενσωμάτωση διορθώσεων/αλλαγών επί των παραδοτέων, βάσει της 

κρίσης των αρμοδίων οργάνων του ΙΕΠ (χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου του αναδόχου ορίζεται 

στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). 

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

επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι 

αυτό επιβάλλεται, για εύλογο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον/την 

Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το 

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

της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1. Ο Ανάδοχος κατά τη υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες δημοσιότητας 

του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, ο 

Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει υπ΄όψιν του το λογότυπο του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 

καθώς και τυχόν άλλα που θα του δοθούν για διευκόλυνσή του από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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3.2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή και την αρμόδια επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, υποχρεούται δε 

να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

3.3. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού/ 

εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και 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.  

3.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.  

3.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

3.6. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ποινική ή αστική 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.  

3.7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 

περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 

Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.  

3.8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή.  

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης ενός εκ των 

μελών της ένωσης 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 κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

3.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016.  
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

4.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, που 

διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου.  

4.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, 

που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του 

έργου.  

4.3 Το Ι.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον/την Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει 

την πρόοδο τού έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια 

του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

4.4 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν 

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

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του 

Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή που 

έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή θα συντάξει Πρακτικό σχετικά με την τήρηση των όρων 

της σύμβασης.  

Το έργο του/της Αναδόχου ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του, με έκδοση σχετικής απόφασης του 

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

Το έργο του/της Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την αρμόδια 

Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες, καθώς και από την 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1 Τίμημα 

Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των ……………………….ευρώ (……………€) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ………………………… ευρώ (…………………€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24% και επιμερίζεται ως εξής: 

Π1: Ψηφιακή εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού 

έως ……………………… χιλιάδες …………………….. ευρώ και ………………… λεπτά (……………….€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι  

……………… χιλιάδων και ………………… (………………..,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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Π2: Ψηφιακή εφαρμογή για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος 

Έως…………………. χιλιάδες …………………….. ευρώ και…………………….λεπτά (…………………€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 

…………………..χιλιάδες ………………………… ευρώ (……………….€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

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

άτιδων του/της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των 

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

οποιουδήποτε τρίτου. 

Το συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης και ειδικότερα από το Υποέργο: 4 

«Ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών για μαθητές με κινητική αναπηρία». 

 

6.2 Τρόπος πληρωμής 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά με την προϋπόθεση της παράδοσης και παραλαβής των 

παραδοτέων ως εξής: 

1η πληρωμή με την υποβολή του Παραδοτέου Π1, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/της Αναδόχου 

θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π1. 

2η πληρωμή/Αποπληρωμή με την υποβολή του παραδοτέου Π2, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 

του/της Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή του Παραδοτέου Π2 και κατά επέκταση με την 

ολοκλήρωση της σύμβασης, ήτοι με την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του έργου και της 

συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διενεργηθούν οι ανωτέρω πληρωμές θα είναι να έχουν παραληφθεί και 

εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή, με την έκδοση σχετικού πρακτικού παραλαβής, τα Παραδοτέα του Έργου 

κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 5. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και στο 

πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω έργο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

πληρωμή, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία 

ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή καταβολή τόκων κ.λπ. εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά την πληρωμή του/της 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/της χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

Ο/Η Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων 

ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον/την Ανάδοχο. 
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Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

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

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Θα εκδοθούν τα 

απαιτούμενα παραστατικά για την πληρωμή του/της Αναδόχου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τον/την Ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

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

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

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

Αναδόχου. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Κατά την υπογραφή της παρούσας, ο/η ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ……………………..…… Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ……………………………………………… , ίσο με το 5% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ.  

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλομένους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

9.1 Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο. Το σύνολο των 

συμβατικών Παραδοτέων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας από τον Ανάδοχο, θα αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα έχει το πλήρες δικαίωμα 

εκμετάλλευσής τους. Τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από 

τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, με την αποδοχή των συμβατικών Παραδοτέων, και την καταβολή του 

αντιστοίχου μέρους του Τιμήματος προς τον Ανάδοχο.  

9.2 Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής  

αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει το δικαίωμα να το 

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη αυτής, ολικά ή 
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μερικά. Όλο το ως άνω υλικό παραδίδεται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε κατάλληλη μορφή 

ανάλογα με το είδος κάθε παραδοτέου, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί 

ελεύθερα.  

9.3 Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα του Αναδόχου ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή 

χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη παρούσα σύμβαση. Η Αναθέτουσα 

Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και λοιπών 

παραδοτέων του Αναδόχου, ενώ ο Ανάδοχος δε μπορεί να τα χρησιμοποιεί, εκτός του πλαισίου της παρούσας 

Συμβάσεως και της υπ’ αυτής υλοποίησης του Έργου, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

9.4 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η υποχρέωση αυτή 

αφορά και επεκτείνεται σε κάθε τυχόν υπεργολάβο / τρίτο, με τον οποίο ο Ανάδοχος συνεργάζεται στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Έργου. Η ίδια ως άνω υποχρέωση διατηρείται επ’ αόριστον και μετά την οριστική 

παραλαβή του Έργου και αίρεται μόνο με γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

9.5 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από  γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, η 

οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης που δύναται να επέλθει, θα εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου 

όπως αυτό προδιαγράφεται αναλυτικά στην παρούσα. 

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

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

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για 

λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν 
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μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, από μείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, 

συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

από τον/την Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Ο/Η Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

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

Αναθέτουσας Αρχής 

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

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

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

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

επαγγέλματός του/της, 

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

του ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης, ο/η Ανάδοχος υποχρεούται μετά από 

αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

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

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

προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

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

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

έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και Συνεργάτες/-ιδες του/της 

πράξουν το ίδιο. 

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

και ευρίσκεται στην κατοχή του/της, εγγυώμενος/-η  ότι οι Υπεργολάβοι και Συνεργάτες/-ιδες του/της θα 

πράξουν  το ίδιο. 

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

υποβληθέντων παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση 

προς τον/την Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

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

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

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας. 

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

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

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

προοριζόμενο σκοπό. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

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

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

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

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

Δικαστήρια των Αθηνών. 

13.2: Συμβατικά Τεύχη  

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

 Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης  

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

 

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

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

έλαβε ο Ανάδοχος.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................... (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 

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

Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμό ............... για 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 ……………………… υπέρ του 

 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:  
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (οδός, αριθμός, 
τκ).......................………………………………….., ή 
 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: 
 (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (οδός, αριθμός, τκ)  ή  
 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) …….….... Α.Φ.Μ…………(οδός, αριθμός, τκ) ……..……………… 
β) (πλήρη επωνυμία) ……….…. Α.Φ.Μ…………(οδός, αριθμός, τκ) ……………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία)  ………….. Α.Φ.Μ…………(οδός, αριθμός, τκ) ……………………….. 
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 τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Ανάπτυξη 
προσβάσιμων εφαρμογών για μαθητές/-τριες με κινητική αναπηρία»  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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

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

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της.  

 

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) 

  

ΑΔΑ: 6234ΟΞΛΔ-ΥΕ5





 
 

       

44 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................... (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 

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

Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αθήνα 

 

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:  

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (οδός, αριθμός, 
τκ).......................………………………………….., ή 

 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: 

 (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (οδός, αριθμός, τκ)  ή  

 

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

α) (πλήρη επωνυμία) …….….... Α.Φ.Μ…………(οδός, αριθμός, τκ) ……..……………… 

β) (πλήρη επωνυμία) ……….…. Α.Φ.Μ…………(οδός, αριθμός, τκ) ……………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία)  ………….. Α.Φ.Μ…………(οδός, αριθμός, τκ) ……………………….. 

(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 υπ αριθ ..... σύμβασης “ Ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών για μαθητές/-τριες με 
κινητική αναπηρία”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη........................... του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (03) μηνών από την οριστική παραλαβή του 
έργου ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΣΕΝΑΡΙΑ 
Σενάριο δραστηριότητας για το Παραδοτέο Π1: Ψηφιακή εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για 

την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού 

«Ετοιμάζω το πρωινό» 

 

1η Δραστηριότητα: Αναγνωρίζω  αντικείμενα  

Περιγραφή σκηνικού: Εμφανίζεται ένα  σκηνικό κουζίνας. Πάνω στον  πάγκο  και στο κέντρο υπάρχει ο 

νεροχύτης με μια βρύση. Δίπλα στο νεροχύτη θα είναι το σφουγγάρι και το απορρυπαντικό πιάτων. Δεξιά και 

αριστερά  βρίσκονται μια τοστιέρα, μια φρυγανιέρα και ένας αποχυμωτής. Στον τοίχο, πάνω από τον πάγκο 

υπάρχουν  πρίζες ρεύματος 

 Ενδιάμεσα  από τον πάγκο θα υπάρχουν: 

  μια ηλεκτρική κουζίνα, όπου πάνω στην εστία θα βρίσκεται ένα τηγάνι και μια 

κατσαρόλα. 

  ένα πλυντήριο πιάτων, όπου θα είναι ελαφρώς ανοιγμένη η πόρτα και μέσα θα 

φαίνονται  κουτάλια, μαχαίρια, πιρούνια, πιάτα και ποτήρια. 

 Επίσης θα υπάρχει στο χώρο και ένα  ψυγείο, όπου θα εμφανίζονται το βούτυρο, το τυρί, τα αυγά, το  

ζαμπόν και το γάλα. 

 Κάτω από τον πάγκο θα υπάρχει  ντουλάπι με συρτάρια ανοιγμένα ελάχιστα και θα δείχνουν 

κουτάλια, μαχαίρια, πιρούνια  

 Στο κέντρο του χώρου θα βρίσκεται τραπέζι και γύρω απ΄ αυτό 4 καρέκλες. 

Οδηγίες δραστηριότητας:  

Δίνονται οι οδηγίες στο μαθητή με φυσική ομιλία, όπως: 

 Καλώς όρισες! Με λένε …….. μαζί θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χώρο της κουζίνας. Παρατήρησε 

προσεκτικά αυτό το χώρο και εντόπισε όλα τα    υλικά, τα σκεύη, τα εργαλεία, τις συσκευές και τα 

έπιπλα.  

 Κάθε φορά που ο κέρσορας θα βρίσκεται πάνω από αυτά (καρέκλες, τραπέζι, ψυγείο, ηλεκτρική 

κουζίνα, νεροχύτης, αποχυμωτής, τοστιέρα, φρυγανιέρα, τηγάνι,  πιάτα, ποτήρια, μαχαίρια, 

χαρτοπετσέτες, σφουγγάρι,   ψωμί,  βούτυρο, τυρί, αυγά, ζαμπόν, γάλα)  θα ακούγεται η ονομασία  

τους με φυσική ομιλία, ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιάζεται  και η γραπτή τους μορφή, η οποία θα 

πηγαίνει στο κάτω μέρος. 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Ο μαθητής εντοπίζει ένα - ένα τα αντικείμενα (καρέκλες, τραπέζι, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, νεροχύτης, 

αποχυμωτής, τοστιέρα, φρυγανιέρα, τηγάνι,  πιάτα, ποτήρια, μαχαίρια, χαρτοπετσέτες, σφουγγάρι, ψωμί,  

βούτυρο, τυρί, αυγά, ζαμπόν, γάλα) και κάθε φορά που ο κέρσορας θα βρίσκεται πάνω από αυτά  θα 
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ακούγεται η ονομασία  τους με φυσική ομιλία, ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιάζεται  και η γραπτή τους μορφή 

στο κάτω μέρος της οθόνης.  

Ολοκλήρωση δραστηριότητας  

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν εντοπιστούν όλα τα αντικείμενα. Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η 

δραστηριότητα,  δίνεται ηχητική οπτική επιβράβευση «Μπράβο τα κατάφερες και φιγούρες με νόημα π.χ. 

αστεράκια με χαμογελαστή φιγούρα».  

2η Δραστηριότητα: Μαθαίνω την ερμηνεία/σημασία των λέξεων 

 

Περιγραφή σκηνικού: Εμφανίζονται  στην οθόνη λέξεις  από τα αντικείμενα  της κουζίνας. Όταν ο κέρσορας 

βρίσκεται πάνω από τη λέξη  εμφανίζεται  σε γραπτή και φυσική ομιλία η ερμηνεία/σημασία της λέξης.  Στο 

κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τέσσερις  στήλες με κατηγορίες αντικειμένων (συσκευές, έπιπλα, 

εργαλεία και σκεύη).  

Οδηγίες δραστηριότητας:  

Δίνονται οδηγίες στο μαθητή  να αναζητήσει  την ερμηνεία των λέξεων και στη συνέχεια να τις τοποθετήσει 

στην αντίστοιχη στήλη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης(συσκευές, έπιπλα, εργαλεία και σκεύη), 

όπως: 

 Τοστιέρα: μικρή ηλεκτρική συσκευή για να ψήνει τοστ. 

 Αποχυμωτής: ηλεκτρική συσκευή για την παραγωγή χυμού από φρούτα και λαχανικά.  

 Βραστήρας: σκεύος κατάλληλο για το βράσιμο. 

 Φρυγανιέρα: ειδική ηλεκτρική συσκευή, η οποία ψήνει λεπτές φέτες ψωμιού και τις κάνει φρυγανιές. 

 Μαχαίρι: κοπτικό εργαλείο που αποτελείται από μία  μεταλλική λεπίδα στερεωμένη σε λαβή. Υπάρχουν 

ειδικά μαχαίρια να κόβουν ψωμί, κρέας,  λαχανικά.  

 Πιρούνι: επιτραπέζιο μεταλλικό συνήθ. σκεύος, με μακριά, συνήθ. πεπλατυσμένη στη μια άκρη λαβή, 

στην άλλη άκρη της οποίας υπάρχουν αιχμές. 

 Ποτήρι: κοίλο σκεύος, κυρίως γυάλινο, διάφορων σχημάτων και μεγεθών με το οποίο πίνουμε νερό ή 

άλλα ποτά. Υπάρχουν ποτήρια για κρασί, για νερό, για μπίρα, για τσίπουρο.  

 Καρέκλα: είδος επίπλου για να κάθεται ένα άτομο, με ράχη αλλά χωρίς βραχίονες για τα χέρια, που 

στηρίζεται κατά κανόνα σε τέσσερα πόδια, Μπορεί να είναι ξύλινη ή μεταλλική. 

 Τραπέζι: έπιπλο που αποτελείται από μία οριζόντια επιφάνεια, στηριγμένη επάνω σε ένα ή σε 

περισσότερα (συνήθ. τέσσερα) πόδια και που το χρησιμοποιούν για να τρωνε ή για να κάνουν διάφορες 

εργασίες. 

 Ψυγείο:  συσκευή που αποτελείται από θάλαμο μέσα στον οποίο αναπτύσσεται, με τη βοήθεια μιας 

πηγής ψύχους (πάγου ή ψυκτικού μηχανήματος), χαμηλή θερμοκρασία, κατάλληλη για τη διατήρηση ή 

το πάγωμα τροφών ή ποτών. 
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 Ηλεκτρική κουζίνα: ειδική συσκευή με εστίες και φούρνο, όπου γίνεται το μαγείρεμα. Εκτός από 

ηλεκτρική υπάρχει και κουζίνα που λειτουργεί με γκάζι.  

 Νεροχύτης: είδος λεκάνης, μόνιμα προσαρμοσμένης στον τοίχο της κουζίνας, που συνδέεται με το 

σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης και που χρησιμεύει για το πλύσιμο των μαγειρικών σκευών. 

Κατασκευάζονται  νεροχύτες  από μάρμαρο,, από ανοξείδωτο, από γρανίτη και από συνθετικά υλικά. 

Κάποιοι νεροχύτες έχουν μια γούρνα ενώ άλλοι έχουν δυο γούρνες.  

 Σφουγγάρι: μαλακή πορώδης μάζα πολύ απορροφητική, με κιτρινωπό χρώμα και ακανόνιστο σχήμα, που 

προέρχεται από τον κατάλληλα επεξεργασμένο σκελετό του ομώνυμου ζώου και που χρησιμοποιείται 

για τον καθαρισμό του σώματος ή αντικειμένων και επιφανειών: Υπάρχουν και συνθετικά σφουγγάρια 

με παρόμοιες ιδιότητες. 

 Αντικείμενο :  κάθε πράγμα που μπορεί να γίνει αντιληπτό με τις αισθήσεις μας. 

 Συσκευή: ένα σύνολο από εξαρτήματα ή μηχανισμούς που συνδέονται μεταξύ τους, λειτουργούν 

συντονισμένα και  εκτελούν μια συγκεκριμένη μηχανική λειτουργία. 

 Έπιπλο: κάθε κινητό αντικείμενο  που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών ή 

τη διακόσμηση του σπιτιού ή άλλων χώρων. 

 Εργαλείο: κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ορισμένης εργασίας. 

 Σκεύος: κάθε αντικείμενο οικιακής χρήσης που χρησιμοποιούμε για την προετοιμασία του φαγητού. 

 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Ο μαθητής επιλέγει τις λέξεις, μαθαίνει τη σημασία της και τις ταξινομεί αντίστοιχα σύμφωνα με τις οδηγίες 

που του δόθηκαν. 

Ολοκλήρωση δραστηριότητας  

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν  όλες οι λέξεις ταξινομηθούν σωστά. Κάθε φορά που γίνεται σωστή 

ενέργεια, δίνεται ηχητική οπτική επιβράβευση «Μπράβο τα κατάφερες και φιγούρες με νόημα π.χ. 

αστεράκια με χαμογελαστή φιγούρα 

 

3η Δραστηριότητα: Μαθαίνω για  τα υλικά που θα φτιάξω ένα τοστ 

 

Περιγραφή σκηνικού: Εμφανίζονται  στην οθόνη  τα υλικά με εικόνες  που χρειάζονται για την παρασκευή 

του τοστ (ψωμί, βούτυρο, ζαμπόν, τυρί). 

Οδηγίες δραστηριότητας:  

Δίνονται οδηγίες στο μαθητή  να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα είδη του κάθε υλικού, την 

προέλευση   και τον τρόπο παρασκευής  τους. Κάθε φορά που ο κέρσορας θα βρίσκεται πάνω στην εικόνα θα 

πάρει πληροφορίες με γραπτό κείμενο και προφορική  ανάγνωση «φυσική ομιλία», όπως:  
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Το ψωμί είναι από τα βασικά  είδη διατροφής του ανθρώπου  με ιδιαίτερη 

θρεπτική αξία. Βασικό συστατικό του είναι το αλεύρι και το νερό. 

Παρασκευάζεται με την προσθήκη μαγιάς και αλατιού.  Υπάρχουν πολλά είδη 

ψωμιών, ανάλογα με τα υλικά,  τον τρόπο παρασκευής και το σχήμα τους. Έτσι 

συναντάμε ψωμί σταρένιο, σίκαλης, καλαμποκιού, ολικής άλεσης, πολύσπορο, 

σε καρβέλι, σε φόρμα και σε φραντζόλα. 

 
 

 
Το τυρί  είναι γαλακτοκομικό προϊόν που παρασκευάζεται με ειδική επεξεργασία από το 

γάλα με την επίδραση πυτιάς, μαγιάς (ζυμομύκητες και βακτήρια). Είναι πολύ ωφέλιμο 

για τον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχουν πολλά είδη τυριών, ανάλογα με το είδος 

γάλακτος που παρασκευάζονται και ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής.  έτσι συναντάμε 

σκληρά, ημίσκληρα και μαλακά τυριά,  κίτρινα και λευκά αγελαδινά, πρόβεια και 

κατσικίσια. Τα συναντάμε με διάφορες ονομασίες, όπως (φέτα, κατίκι, μυζήθρα, 

γραβιέρα, κεφαλοτύρι, κασέρι, γκούντα κλπ.)   

 

 
Το βούτυρο είναι το λίπος του γάλακτος και παρασκευάζεται με τη 

διαδικασία διαχωρισμού. Υπάρχουν βούτυρα ζωικά (αγελαδινό,  
 

 
Το ζαμπόν  είναι ένα αλλαντικό και παρασκευάζεται από διάφορα είδη 

κρέατος με την προσθήκη αλατιού, μπαχαρικών και ειδικού τρόπου 

ψησίματος ή βρασμού.  Υπάρχουν πολλά είδη ζαμπόν  ανάλογα με το 

είδος κρέατος (χοιρινά, γαλοπούλας), καπνιστά, βραστά. 
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Εκτέλεση δραστηριότητας 

Ο μαθητής επιλέγει τις εικόνες και παίρνει πληροφορίες για τα υλικά.  Στη συνέχεια καλείται να τοποθετήσει 

τα υλικά το ένα πάνω στο άλλο και να το βάλει στην τοστιέρα.  

 

Ολοκλήρωση δραστηριότητας  

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν  όλα τα υλικά τοποθετηθούν  σωστά το ένα πάνω στο άλλο. Και στη 

συνέχεια μπουν για ψήσιμο στην τοστιέρα.  Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα,  δίνεται ηχητική οπτική 

επιβράβευση «Μπράβο τα κατάφερες και φιγούρες με νόημα π.χ. αστεράκια με χαμογελαστή φιγούρα 

 

4η Δραστηριότητα: Μαθαίνω την προέλευση των υλικών (ψωμί, τυρί, και ζαμπόν). 

Περιγραφή σκηνικού: Εμφανίζονται  στην οθόνη   τρεις εικόνες με τα υλικά  (ψωμί, τυρί, και ζαμπόν), όπου 

όταν τοποθετήσεις τον κέρσορα πάνω τους βλέπεις την προέλευση των υλικών, όπως:  

Την πορεία από το σιτάρι στο ψωμί. (σπορά σιταριού, θερισμός, άλεσμα σιταριού, ζύμωμα, ψήσιμο). 

Την πορεία από το γάλα  στο  τυρί. (άρμεγμα αγελάδας, μεταφορά του γάλακτος στο τυροκομείο, παρασκευή  

τυριού). 

Την πορεία από τη γαλοπούλα ή το γουρουνάκι  στο ζαμπόν. (κοπάδι με γαλοπούλες ή γουρουνάκια,  

εργοστάσιο αλλαντικών, Παρασκευή ζαμπόν). 

Οδηγίες δραστηριότητας:  

Δίνονται οδηγίες στο μαθητή να επιλέξει τις κατάλληλες εικόνες οι οποίες βρίσκονται στο πάνω μέρος της 

οθόνης και να τις  τοποθετήσει σωστά τη μια δίπλα στην άλλη για να δείξει την πορεία «προέλευση» του 

κάθε υλικού. 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

 Ο μαθητής επιλέγει τις εικόνες  και τις βάζει στη σωστή σειρά, σχηματίζοντα μια χρονική αλληλουχία.  

Ολοκλήρωση δραστηριότητας  

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν οι εικόνες  τοποθετηθούν σωστά. Τότε δίνεται  ηχητική επιβράβευση. 

Τέλος μπορεί να εκτυπώσει τις εικόνες με τη σωστή σειρά. Αυτή η άσκηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

και ως άσκηση παραγωγής λόγου. 

 

 5η Δραστηριότητα: Κάνω  ασκήσεις για εμπέδωση  

Περιγραφή σκηνικού: Εμφανίζονται  στην οθόνη   εικόνες  που δείχνουν διάφορες ασκήσεις (αντιστοίχισης, 

συμπλήρωσης κενών, δημιουργία λέξεων από γράμματα σε τυχαία σειρά, δημιουργία προτάσεων από λέξης 

σε τυχαία σειρά,  σταυρόλεξου, κρυπτόλεξου, χρονικής ακολουθίας και παραγωγής γραπτού λόγου). 

  

Οδηγίες δραστηριότητας:  
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Δίνονται οδηγίες στο μαθητή να εκτελέσει  ασκήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών, χρονικής 

ακολουθίας, σύνθεσης λέξεων ή προτάσεων, κρυπτόλεξου και παραγωγής γραπτού λόγου σχετικά με τα όσα 

είδε και άκουσε.  

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Ο μαθητής κάνει τις ασκήσεις; Και έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει πίσω σε προηγούμενη δραστηριότητα 

να πάρει κάποιες πληροφορίες που ενδεχομένως δε θυμάται. 

Ολοκλήρωση δραστηριότητας  

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν όλες οι ασκήσεις εκτελεστούν με επιτυχία. 

Παραδείγματα ασκήσεων 

1. Αντιστοιχίσεις 

Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζονται δυο στήλες σε κάθετη διάταξη. Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει εικονίδια με 

(Γαλοπούλα, Αγελάδα, Σιτάρι, ζυμάρι, πορτοκάλι)  και η δεύτερη στήλη τις λέξεις (Γάλα, Κρέας, Αλεύρι, χυμός, 

ψωμί). Ο μαθητής καλείται να επιλέξει τις λέξεις και να τις τοποθετήσει δίπλα στις εικόνες.  Καλείται μετά 

από αυτή τη δραστηριότητα να κάνει αντιστοιχίσεις, όπως: 

Γαλοπούλα Γάλα 

Αγελάδα Κρέας 

Σιτάρι Αλεύρι 

Ζυμάρι Χυμός  

Πορτοκάλι ψωμί 

 

Στη συνέχεια η πρώτη στήλη  περιλαμβάνει εικονίδια με (γάλα, κρέας, αλεύρι, χυμός, ψωμί)  και η δεύτερη 

στήλη τις λέξεις (ζαμπόν, ψωμί, τυρί, ζυμάρι, πορτοκάλι). Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει κατά τον ίδιο 

τρόπο. 

Γάλα Ζαμπόν 

Κρέας Ψωμί 

Αλεύρι Τυρί 

Χυμός Ζυμάρι 

ψωμί Πορτοκάλι 

 

Μετά από αυτό δημιουργείται στήλη που  περιλαμβάνει εικονίδια με (Τοστιέρα, Μαχαίρι, Ποτήρι, Πετσέτα, 

Αποχυμωτής, Ψυγείο, Βραστήρας)  και η δεύτερη στήλη τις λέξεις (κόβει, βάζουμε υγρά, Σκουπιζόμαστε, 

Ψήνει το τοστ, Διατηρεί τις τροφές, Βράζει νερό, Κάνει χυμό). Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει κατά τον ίδιο 

τρόπο. 
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Τοστιέρα Κόβει 

Μαχαίρι Βάζουμε υγρά 

Ποτήρι Σκουπιζόμαστε 

Πετσέτα Ψήνει το τοστ 

Αποχυμωτής Διατηρεί τις τροφές 

Ψυγείο  Βράζει νερό 

Βραστήρας Κάνει χυμό 

 

2. Συμπλήρωση κενών 

Επιπρόσθετα καλείται  να επιλέξει από μια ομάδα λέξεων την κατάλληλη  και να  τη συμπληρώσει  σε κάθε 

πρόταση,  όπως:  

Στο  τοστ βάζουμε ψωμί, ………...., βούτυρο και ζαμπόν (αλεύρι, γάλα, τυρί). 

Από το γάλα φτιάχνουμε …………… (ζαμπόν, τυρί, ψωμί). 

Το ………… είναι νόστιμο αλλαντικό (μαρούλι, μήλο, ζαμπόν). 

Η τοστιέρα ……………… τα τοστ (ψήνει, παγώνει, καθαρίζει). 

Στο νεροχύτη της κουζίνας ………………… τα πιάτα και τα ποτήρια (πλένουμε, ψήνουμε, κτυπάμε). 

 

3. Φτιάχνω λέξεις από  συλλαβές  ή γράμματα σε τυχαία σειρά 

Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζονται συλλαβές σε τυχαία σειρά  και καλείται ο μαθητής να τις τοποθετήσει στη 

σωστή σειρά και να φτιάξει λέξεις. 

Π.χ. τυ, βου, ρο, (βούτυρο) 

       μι, ψω (ψωμί) 

       υ, τ, ι, ρ (τυρί) 

       α, ζ, ο, π, ν, μ,  (ζαμπόν) 

4. Φτιάχνω προτάσεις  από λέξεις σε τυχαία σειρά 

Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζονται λέξεις  σε τυχαία σειρά  και καλείται ο μαθητής να τις τοποθετήσει στη 

σωστή σειρά και να φτιάξει προτάσεις. 

Π.Χ. τοστ, ένα, να, Μπορώ, μόνος, φτιάχνω, μου, 

 Μπορώ να  φτιάχνω  μόνος μου  ένα  τοστ 
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5. Σταυρόλεξο 

Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζεται ένα σταυρόλεξο που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια προγράμματος 

ανοιχτού λογισμικού και εμφανίζονται οι αριθμοί σε οριζόντια και κάθετη διάταξη. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί 

σε ερώτηση και ζητείται να γραφτεί η απάντηση. Με την ολοκλήρωση υπάρχει δυνατότητα να γίνει έλεγχος. 

Σε περίπτωση λάθους μπορεί να ζητηθεί βοήθεια.  

π.χ Δίνονται οι ορισμοί: 

Οριζόντια:  

1. Βασικό υλικό του τοστ (ψωμί). 

2. Υλικό του τοστ από κρέας (ζαμπόν). 

3. Σκεύος κατάλληλο για βράσιμο (βραστήρας). 

4. Είδος επίπλου με ράχη που κάθεται ένα άτομο (καρέκλα). 

5.Απαραίτητη για να σκουπιζόμαστε μετά το φαγητό (πετσέτα). 

6. Το σημαντικότερο γεύμα που επαναφορτίζει τις αποθήκες ενέργειας του οργανισμού (πρωινό).  

Κάθετα:  

1. Κάνω το τοστ στη τοστιέρα (ψήνω). 

2. Αλείφουμε στο ψωμί  (βούτυρο). 

3. Συσκευή που αποτελείται από θάλαμο και διατηρεί χαμηλή θερμοκρασία (ψυγείο). 

4. Εργαλείο που χρησιμοποιείται στην κουζίνα για να κόβουμε (μαχαίρι). 

5. Σ΄ αυτό το είδος επίπλου τρώμε το πρωινό μας(τραπέζι). 

6. Ηλεκτρική συσκευή για την παραγωγή χυμού (αποχυμωτής). 

6. Κρυπτόλεξο  

Περιγραφή δραστηριότητας  

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει ένα κρυπτόλεξο στο οποίο ο μαθητής καλείται να εντοπίσει τις λέξεις (ψωμί, 

τυρί, ζαμπόν, τοστ, βούτυρο, τοστιέρα, ποτήρι).  

ΑΔΑ: 6234ΟΞΛΔ-ΥΕ5





 
 

       

53 

Α Μ Ν Ι Π Ζ Χ Ω 

ψ Ζ Α Μ Π Ο Ν Δ 

Ω Ω Β Υ Π Ρ Σ Π 

Μ Κ Τ Ο Σ Τ Ζ Η 

Ι Β Ο Υ Τ Υ Ρ Ο 

Τ Ο Σ Τ Ι Ε Ρ Α 

Ο Α Μ Θ Ν Ι Χ Κ 

Λ Β Π Ο Τ Η Ρ Ι 

 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Ο μαθητής με τον δείκτη επιλέγει ένα - ένα τα γράμματα με τα οποία σχηματίζονται οι λέξεις. Κάθε φορά που 

εντοπίζει γράμμα από το σύστημα αυτό φωτίζεται. Όταν ολοκληρωθεί η λέξη μπορεί να ελέγξει επιλέγοντας 

το εικονίδιο της υποβολής. Όταν εντοπισθούν όλες οι σωστές λέξεις  τότε υπάρχει ηχητική και οπτική  

επιβράβευση. 

7. Χρονική ακολουθία 

Ο μαθητής καλείται να βάλει τις πέντε ενέργειες προετοιμασίας στη σωστή σειρά (εντοπίζω  τα υλικά, τα 

τοποθετώ το ένα πάνω στο άλλο, ανοίγω την τοστιέρα, ψήνω το τοστ, τρώω το τοστ).  

Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζονται εικονίδια (πάγκος κουζίνας και επάνω τα υλικά του τοστ, ένα τοστ, μια 

τοστιέρα ανοιχτή, την τοστιέρα στην πρίζα  και το τοστ μέσα σ’ αυτή, ένα παιδί δαγκώνει το τοστ).  Ο μαθητής 

κάθε φορά επιλέγει τη σωστή  εικόνα που αντιστοιχεί στην ενέργεια, με τη σωστή σειρά.  Όταν επιλέγεται η 

σωστή εικόνα αυτή κατεβαίνει στο κάτω μέρος της οθόνης, διαφορετικά μένει στην ίδια θέση. Στο τέλος όλες 

οι εικόνες δείχνουν τη διαδικασία προετοιμασία ενός πρωινού.   

8. Παραγωγή γραπτού λόγου 

Παρατηρώντας τη σειρά ενεργειών  σε εικονίδια για την προετοιμασία του πρωινού, ο μαθητής γράφει μια 

μικρή ιστορία. 
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Σενάριο δραστηριότητας για το Παραδοτέο Π2: Ψηφιακή εφαρμογή για την κοινωνική ζωή και την 

εξερεύνηση του περιβάλλοντος 

«Επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων» 

 

Χαρακτήρας δραστηριότητας: Πωλήτρια 

Σκηνικό: Κατάστημα παιδικών ρούχων με 4 επιλογές (καλοκαιρινά για αγόρι, χειμερινά για αγόρι, 

καλοκαιρινά για κορίτσι, χειμερινά για κορίτσι) 

Σημείωση: Ρούχα, πάγκος επίδειξης, δοκιμαστήριο, καθρέφτης απαραιτήτως να χωράνε σε μια οθόνη. Αν 

χρειάζεται να μετακινείται το σκηνικό να είναι μόνο για το ταμείο 

Ρούχα (σε κρεμάστρες ή ράφια): α) για αγόρια:  

 παντελόνια 

 πουκάμισα 

 μακρυμάνικα μπλουζάκια 

 φόρμες (παντελόνια, φούτερ) 

 μπουφάν 

 βερμούδες υφασμάτινες 

 κοντομάνικα μπλουζάκια 

 κοντομάνικα πουκάμισα 

 αθλητικά σορτσάκια 

 μαγιό 

β) για κορίτσια:  

 φορέματα χειμερινά και καλοκαιρινά 

 φούστες χειμερινές και καλοκαιρινές 

 παντελόνια 

 μακρυμάνικα μπλουζάκια 

 φόρμες (σετ) 

 μπουφάν 

 σορτσάκια υφασμάτινα 

 κοντομάνικα μπλουζάκια 

 αθλητικά σορτσάκια 

 μαγιό 

Όταν από την αρχική οθόνη του λογισμικού επιλεγεί η δραστηριότητα «Επίσκεψη σε κατάστημα 

ρούχων», εμφανίζεται μια νέα οθόνη που θα περιέχει τα 4 διαφορετικά σκηνικά για να επιλέξει ο 
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μαθητής/η μαθήτρια. Στην αριστερή πλευρά κάθε οθόνης-σκηνικού θα υπάρχουν σε στήλη τα ρούχα 

από τα οποία θα μπορεί να γίνει η επιλογή. 

(Οι χαρακτήρες θα κινούνται ή θα μιλάνε μετά από «επιλογή» από τον/την μαθητή/μαθήτρια και 

τον/την εκπαιδευτικό που θα έχει όλους τους άλλους ρόλους.) 

1. Η πωλήτρια καλωσορίζει τους πελάτες κι έπειτα ο μαθητής/η μαθήτρια συζητά μαζί της, επιλέγοντας 

φράσεις από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού για να εξηγήσει τι χρειάζεται. Το λογισμικό έχει τη 

δυνατότητα να αποδίδει τις φράσεις με τρεις τρόπους (με σύμβολα, με γράμματα-λέξεις και με ομιλία).  

Διάλογοι:  

Πωλήτρια (Π)   -- Γεια σας! Πώς θα μπορούσα να σας βοηθήσω; 

Συνοδός (Σ)     -- Γεια σας! 

Μαθητής/Μαθήτρια (Μ)  --Γεια σας! Θα ήθελα …. (μπαίνει το όνομα του ρούχου που έχει επιλέξει) 

2. Η πωλήτρια, ανάλογα με τις επιλεγμένες φράσεις του μαθητή, του προτείνει (στον πάγκο επίδειξης) τρία 

διαφορετικά ρούχα. 

3. Ο μαθητής/η μαθήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάποιο ή κάποια από αυτά ή να ζητήσει καινούρια 

πρόταση.  

Μ.  --Μπορώ να δοκιμάσω αυτό; 

Π.   --Βεβαίως, περάστε στο δοκιμαστήριο. 

4. Όταν ο μαθητής καταλήξει σε κάποια προτίμηση, επιλέγει στην οθόνη του υπολογιστή του το 

δοκιμαστήριο του εικονικού καταστήματος, ώστε ο χαρακτήρας να δοκιμάσει το ρούχο. 

5. Όταν ο χαρακτήρας φορέσει το ρούχο, βγαίνει από το δοκιμαστήριο, ώστε να δει τον εαυτό του στον 

καθρέφτη και να συζητήσει τη γνώμη και των άλλων χαρακτήρων (συνοδού και πωλήτριας, τους οποίους 

χειρίζεται ο εκπαιδευτής). 

Δύο επιλογές  

1) Να του αρέσει 

Μ. --Πώς σας φαίνεται; Εμένα μου αρέσει. 

Σ.  --Κι εμένα μου αρέσει, μπορούμε να το 

αγοράσουμε. 

Π. -- Συμφωνώ κι εγώ.  Είναι πολύ ωραίο.  

 

2) Να μην του αρέσει 

Μ. --Πώς σας φαίνεται; Εμένα δεν μου 

αρέσει τόσο 

Σ. -- Θέλεις να δοκιμάσεις κάτι άλλο; 

Ξανά στον πάγκο επίδειξης 

Μ. -- (απευθυνόμενος στην πωλήτρια, 

δείχνοντας) Μπορώ να δοκιμάσω και αυτό; 

Π. -- Ευχαρίστως, ορίστε. 

(Επαναλαμβάνονται τα βήματα 4 και 5) 

 

Όταν ο χαρακτήρας επιλέξει, κοιτάζεται για λίγο ακόμη στον καθρέφτη, επιδοκιμάζοντας την επιλογή του. 
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Π. --Θα θέλατε να δοκιμάσετε και κάτι άλλο; 

Δύο επιλογές 

1) Αν θέλει, επαναλαμβάνονται τα 

προηγούμενα αντίστοιχα βήματα και 

διάλογοι (Θα ήθελα ……) μέχρι να 

ολοκληρωθούν οι αγορές , οπότε θα 

ακολουθήσει η επιλογή 2 

2) Αν δε θέλει 

Μ. –Όχι, ευχαριστώ. Μπορείτε να μας πείτε 
πόσο κάνει; ; ( για να μην ανοίξουμε κι άλλες 
επιλογές, η αξία των ρούχων θα είναι πάντα 
ακέραιοι αριθμοί και μέσα στις οικονομικές 
δυνατότητες του μαθητή) 

Π. --….ευρώ. 

Μ. –Ωραία, θα το αγοράσουμε! 

Π. –Καλή επιλογή! Περάστε στο ταμείο. 

6. Όταν αποφασιστούν οι τελικές αγορές, οδηγούνται όλοι στο ταμείο. 

ΤΑΜΕΙΟ (οι τιμές θα είναι ακέραιοι αριθμοί και ο μαθητής θα πληρώνει ακριβώς το ποσό) 

Π. -- Συνολικά κοστίζουν … ευρώ 

Μ. -- Ορίστε  

Π. --  Ευχαριστώ πολύ (παίρνει τα χρήματα, Δίνει την απόδειξη, Δίνει τα ρούχα) Με γεια σας! 

Μ. και Σ. -- Ευχαριστούμε, αντίο σας. 

7. Η πωλήτρια κόβει την απόδειξη και ο χαρακτήρας είτε αναλαμβάνει να πληρώσει ο ίδιος από το εικονικό 

πορτοφόλι του (διδακτικός στόχος – χρήση χρημάτων) είτε πληρώνει ο διαχειριζόμενος από τον 

εκπαιδευτή συνοδός χαρακτήρας. 

8. Ο μαθητής επιλέγει από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού τις κατάλληλες φράσεις για να ευχαριστήσει, να 

χαιρετήσει και να φύγουν από το κατάστημα. 

9. Το εικονικό κατάστημα «κλείνει» και υπάρχει η δυνατότητα συνέχειας με κάποια άλλη δραστηριότητα 

(π.χ. χρήση μέσων μεταφοράς) ή τερματισμού των δραστηριοτήτων. 

Αν επιλεγεί τερματισμός, ακολουθούν οι παρακάτω  δραστηριότητες.  

 Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται τα ρούχα που αγοράστηκαν και ο μαθητής συζητά με τον 

εκπαιδευτή επιχειρηματολογώντας υπέρ των επιλογών του, εξηγώντας τους λόγους αυτών των επιλογών. 

Ανάλογα με τις δεξιότητες του μαθητή, οι απαντήσεις του μπορεί να δίνονται και με τη χρήση του 

γραπτού λόγου. Είναι παιδαγωγικά ορθό, ο μαθητής να έχει ευκαιρίες να εκφραστεί μέσω και του 

προφορικού, αλλά και του γραπτού λόγου.  

 Ο μαθητής συζητά με τον εκπαιδευτή για το αν ήταν εύκολο ή δύσκολο αυτό που προηγήθηκε, αν του 

άρεσε και αν είναι ικανοποιημένος. 

Οι δύο παραπάνω δραστηριότητες είναι δομημένες και αξιοποιούνται από τον εκπαιδευτή ως εργαλεία 

αξιολόγησης της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της.  
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Το λογισμικό θα διαθέτει και φύλλα εργασίας με δραστηριότητες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του 

μαθητή, τα οποία θα μπορούν να δίνονται είτε αμέσως μετά τη δραστηριότητα είτε σε επόμενη διδακτική 

ώρα. Η επεξεργασία των φύλλων εργασίας θα μπορεί να γίνεται μέσω του υπολογιστή, αλλά θα υπάρχει και 

η δυνατότητα εκτύπωσής τους. Έτσι ο εκπαιδευτής θα μπορεί να επιλέγει, ανάλογα με τη λειτουργικότητα 

του κάθε μαθητή τι και πώς θα χρησιμοποιήσει. Θα υπάρχουν έτοιμα φύλλα εργασίας στη βιβλιοθήκη του 

λογισμικού με τρεις διαφορετικές δραστηριότητες – ασκήσεις. Στην πρώτη δραστηριότητα υπάρχουν εικόνες  

ή/και φράσεις από μία επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων, τις οποίες ο μαθητής θα πρέπει να βάλει σε σωστή 

χρονική ακολουθία.. Στη δεύτερη, υπάρχουν εικόνες με διάφορα είδη ρούχων, τις οποίες ο μαθητής θα 

πρέπει να αντιστοιχίσει με την κατάλληλη εποχή ή/και περίσταση. Στην τρίτη, υπάρχουν εικόνες ρούχων όπου 

θα αναγράφεται και η τιμή τους και ο μαθητής θα πρέπει να επιλέξει τα κατάλληλα χαρτονομίσματα και 

κέρματα για να συμπληρωθεί το ποσό. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να κατασκευάσει τα 

δικά τους φύλλα εργασίας, τα οποία θα μπορούν να έχουν τα πραγματικά στοιχεία της δραστηριότητας που 

προηγήθηκε. Με αυτόν τον τρόπο τα φύλλα εργασίας θα είναι συνέχεια της δραστηριότητας, άρα θα έχουν 

βιωματικό χαρακτήρα για τον μαθητή και θα του ενισχύουν το κίνητρο ενασχόλησης μαζί τους.  

Κυρίως, όμως, θα μπορεί η δραστηριότητα να επαναληφθεί περισσότερες φορές και η κάθε φορά να είναι 

διαφορετική από την προηγούμενη. Έτσι το λογισμικό θα είναι ανοιχτό και κάθε φορά θα είναι ο 

χρήστης/μαθητής αυτός που θα κατευθύνει τη δραστηριότητα. Ένας από τους βασικούς περιορισμούς των 

κλειστών λογισμικών είναι ο απόλυτα συγκεκριμένος αριθμός τυποποιημένων δραστηριοτήτων και ασκήσεων 

οι οποίες όταν επαναλαμβάνονται είναι ολόιδιες και κουράζουν. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

(Πάντα δύο φύλλα εργασίας. Ένα φύλλο για αγόρι και ένα φύλλο για κορίτσι) 

1α) Βάλε στη σωστή σειρά τις παρακάτω εικόνες από μια επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων (Το λογισμικό 

θα εμφανίζει τις εικόνες σε τυχαία κάθε φορά σειρά.) 

 Πρώτη εικόνα: Μ, Σ και Π στο σκηνικό του καταστήματος και εμφανίζονται σε συννεφάκια  οι φράσεις «Γεια 

σας! Πώς μπορώ να σας βοηθήσω» και «Γεια σας» πάνω από Π., Σ. και  Μ.  

Δεύτερη εικόνα: Η Π δείχνει τα ρούχα και ο Μ διαλέγει. «Μπορώ να δοκιμάσω αυτό;» 

Τρίτη εικόνα: Δοκιμαστήριο 

Τέταρτη εικόνα: Ο/Η Μ κοιτάζεται στον καθρέφτη. «Σας αρέσει;» 

Πέμπτη εικόνα: ΟΛΟΙ στο ταμείο 

 

1β) Βάλε στη σωστή σειρά τις παρακάτω φράσεις: 

 Ο Μ και ο Σ μπαίνουν στο κατάστημα και η πωλήτρια τους υποδέχεται 

 Η Π δείχνει τα ρούχα και ο Μ διαλέγει και ζητάει να δοκιμάσει 
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 Ο Μ είναι στο δοκιμαστήριο και φοράει τα ρούχα που διάλεξε 

 Ο Μ κοιτάζεται στον καθρέφτη και αποφασίζει ότι θα αγοράσει το ρούχο 

 Όλοι μαζί βρίσκονται στο ταμείο 

 

2)Ταίριαξε τα ρούχα με την εποχή που τα φοράμε 

Εικόνες από όλα τα ρούχα που έχουν αναφερθεί βρίσκονται σε αριστερή στήλη για να αντιστοιχηθούν με δυο 

εικόνες της δεξιάς στήλης (Χειμώνας/ Φθινόπωρο και Καλοκαίρι/Άνοιξη) 

Το 2ο φύλλο εργασίας μπορεί να είναι με αντιστοίχιση ή με την τεχνική «σύρε και άσε» 

3) Ταίριαξε το κάθε ρούχο με τα χρήματα που χρειάζεσαι για να το αγοράσεις  

Αριστερή στήλη, εικόνες από όλα τα ρούχα που έχουν αναφερθεί, δεξιά στήλη εικόνες από όλα τα 

χαρτονομίσματα και κέρματα. 

Και το 3ο φύλλο εργασίας μπορεί να είναι με αντιστοίχιση ή με την τεχνική «σύρε και άσε» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ] 

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

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

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΕΥΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΠΝΙΑΡΗ] 

- Τηλέφωνο: [213 133 5156] 

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

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): Ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών για μαθητές/-τριες με κινητική αναπηρία, CPV 

[39162110-9 Διδακτικό υλικό, 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών (παροχή 

συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη),80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες] 

 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

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

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ …………..  ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[  …………… ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 

διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 

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

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 

τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 

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

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

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

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
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αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

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

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα 

…): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα 

οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 

εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

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

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 
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Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

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

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

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

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

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

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

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

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

φορέας  

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

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

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

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]iii 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον 

λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]iv 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): v 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουvi; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

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

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

δηλώσεων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών για μαθητές/-

τριες με κινητική αναπηρία» [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή 

στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

 

Ημερομηνία, τόπος 

 

                                                           
i Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

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

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

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

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

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

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

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

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

ii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

iii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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iv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

v Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

vi
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

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

vii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

viii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

x
 Πρβλ άρθρο 48. 

xi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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