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ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 

 
 

 
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 

Τ. Κ. – Πόλη             : 115 21 Αθήνα 

Ιστοσελίδα             : www.iep.edu.gr 

e-mail : contracts.procurement@iep.edu.gr 
 

 

Αθήνα, 27-01-2023 

Αρ. Πρωτ.: 15545 

 
 
 
 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή 

Υπηρεσιών Σχεδιασμού, Επιμέλειας και Έκδοσης Πεντάτομου Εγχειριδίου με τίτλο: «Πλατφόρμα 21+: 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και το Συμπεριληπτικό Σχολείο του 21ου αιώνα» 

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 15477/27-01-2023 (ΑΔΑ: 

Ψ8Υ6ΟΞΛΔ-4Η3, ΑΔΑΜ: 23REQ012040708) Απόφαση Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., πρόκειται να προβεί σε απευθείας 

ανάθεση σε Ανάδοχο για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού, Επιμέλειας και Έκδοσης Πεντάτομου 

Εγχειριδίου με τίτλο: «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων και το Συμπεριληπτικό Σχολείο του 21ου 

αιώνα». 

 

Περιγραφή του αντικειμένου του προς ανάθεση έργου 

Το Ι.Ε.Π. υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2020-2021 την πιλοτική δράση: «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων» ως καινοτόμο πρακτική για τη θεσμοθέτηση νέας διδακτικής ζώνης στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Για τα καινοτόμα χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία τους και την καταλυτική τους συμβολή στην προαγωγή 

της κουλτούρας ευθύνης του παγκόσμιου πολίτη, το Ι.Ε.Π. έλαβε, τον Απρίλιο του 2021, τιμητική διάκριση 

από τον φορέα GENE συνοδευόμενη από χρηματικό βραβείο ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) το οποίο 

έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. να διατεθεί σε μια επετειακή εκδοτική παρουσίαση της εμπειρίας των 

πιλοτικών σχολείων και των πιλότων επιμορφωτών των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 

 
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει υπηρεσίες σχεδιασμού, επιμέλειας και έκδοσης επετειακού 

Εγχειριδίου με τίτλο: «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων και το Συμπεριληπτικό Σχολείο του 21ου 

αιώνα», σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:    

 
▪ Σελίδες: Σύνολο 304 σελίδες (συν 4 για εξώφυλλο) 

▪ Αριθμός αντιτύπων: 400 

▪ Σελιδοποίηση: ΝΑΙ 

▪ Επιμέλεια φιλολογική και γραφιστική και δημιουργία infographics (Το αρχείο θα δοθεί σε doc σε 

ψηφιακή μορφή) 

▪ Διαστάσεις: Διάσταση Α4 

▪ Χαρτί σώματος: velvet 115gr 

http://www.iep.edu.gr/
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▪ Υλικό εξωφύλλου: velvet 300gr με πλαστικοποίηση  

▪ Εκτύπωση σώματος: Έγχρωμο cmyk 4/4  

▪ Εκτύπωση εξωφύλλου: CMYK 4/0 

▪  Βιβλιοδεσία: ραφτοκόλλητο 

▪ Πλαστικοποίηση εξωφύλλου: matt ή gloss 

 
Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 

- Να συνεργάζεται με την υπεύθυνη του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης. 

- Να χειριστεί το υλικό που θα αποτελέσει το περιεχόμενο της έκδοσης με ηθική και δεοντολογία, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  

 
Χρονοδιάγραμμα έργου 

1. Ο Ανάδοχος θα λάβει από το Ι.Ε.Π. το δημιουργικό υλικό εντός  δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει είτε θα αποστείλει με δικά του έξοδα στην έδρα του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36, 

Αθήνα), προς έγκριση από την Υπεύθυνη του Έργου,  το ψηφιακό δοκίμιο του εγχειριδίου σε μορφή PDF 

εντός πενήντα (50) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα του αποσταλεί το δημιουργικό υλικό 

από την Αναθέτουσα Αρχή.  

3.  Στην περίπτωση που χρειαστούν τυχόν αλλαγές/διορθώσεις, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει 

μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επισήμανσής τους από την Αναθέτουσα Αρχή, 

ώστε να οριστικοποιηθεί από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής η έγκριση του δοκιμίου. 

4. Μετά την τελική έγκριση του ψηφιακού δοκιμίου από την Υπεύθυνη του Έργου θα γίνει η οριστική 

εκτύπωση των αντιτύπων εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών και ο Ανάδοχος θα παραδώσει με 

δικά του έξοδα τα εκτυπωμένα αντίτυπα στην έδρα του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36, Αθήνα). 

 
Παραδοτέα 

1. Ένα ψηφιακό δοκίμιο του εγχειριδίου σε μορφή PDF. 

2. 400 αντίτυπα του επετειακού εγχειριδίου με τίτλο: «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων και το 

Συμπεριληπτικό Σχολείο του 21ου αιώνα», τα οποία θα παραδοθούν εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία τελικής έγκρισης του ψηφιακού δοκιμίου. 

 
Διάρκεια 

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 

τις 30-08-2023, συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής παραλαβής του έργου. 

 
Εργολαβικό Αντάλλαγμα 

Το ενδεικτικό συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και 

έξι λεπτών (7.258,06€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%.  

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και 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. 
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Παράδοση – Παραλαβή – Πληρωμή Αναδόχου 

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Ι.Ε.Π. επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα. Τα αντίτυπα, κατά την 

παράδοση τους, θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο τιμολόγιο-δελτίο αποστολής. 

Η πληρωμή του έργου της ανάθεσης θα γίνει με την παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., 

κατόπιν βεβαίωσης από την Υπεύθυνη του έργου ως προς την καλή εκτέλεση του έργου του Αναδόχου και 

στη συνέχεια έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και προσκόμιση των απαραίτητων 

παραστατικών πληρωμής, όπως ορίζονται από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. . 

 
Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 
Για το εν λόγω έργο θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση. 

 
Οδηγίες υποβολής προσφοράς 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από: 

1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, 

του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

2) Συμπληρωμένο πίνακα συμμόρφωσης του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

3) Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος 

ΙΙΙ της παρούσας. 

 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση tenderprocedure@iep.edu.gr έως τη  Δευτέρα,  06-02-2023. 

 

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

σχέση ευρώ 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 ανάθεσης που 

καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) http://www.iep.edu.gr ➔ Έργα ➔ Προκηρύξεις ➔ Διαγωνισμοί και εκεί θα αναρτώνται όλα τα σχετικά 

με την παρούσα πρόσκληση (διευκρινίσεις, αποφάσεις έγκρισης πρακτικού/ων από το ΔΣ του ΙΕΠ). 

 

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους διενέργειας της παρούσας Πρόσκλησης, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 133 5223 και 213 133 5164. 

 
 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

mailto:tenderprocedure@iep.edu.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

 

ΠΡΟΣ(1): Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Ε-mail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………………………………..  εφόσον 
πρόκειται για εταιρεία): 
1. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών όπως 
περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 15477/27-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ8Υ6ΟΞΛΔ-4Η3, ΑΔΑΜ: 23REQ012040708) Απόφαση Δ.Σ. 
του Ι.Ε.Π.  
2. Δεν έχω διαπράξει αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για τα αδικήματα 
που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς.  
3. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
στην Ελλάδα (ή/και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος), ήτοι «αναφορά σε όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό», μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς. 
4. Σε περίπτωση που μου ζητηθεί θα προσκομίσω επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο/α από το οποίο/α θα πιστοποιείται 
το σχετικό αντικείμενο εργασιών της εταιρείας και η σχετική άδεια και Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. ως και 
Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η. 
6. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες 
και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση.  
7. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση/ματαίωση της ανάθεσης. 
8. Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.(4) 

 
Ημερομηνία:     ..../…./ 2023 

Ο – Η Δηλών/ούσα 
 
 

       (Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σχεδιασμός, 

επιμέλεια και 

έκδοση 

επετειακού 

Εγχειριδίου 

με τίτλο: 

«Πλατφόρμα 

21+: 

Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων 

και το 

Συμπεριληπτι

κό Σχολείο 

του 

21ου αιώνα» 

 
 

400 

αντίτυπα 

• Σελίδες 304 &  4 

για εξώφυλλο 
 

ΝΑΙ   

• Διάσταση:  Α4 
 

ΝΑΙ   

• Εκτύπωση:  

Α. Σώματος: 

Έγχρωμο cmyk 

4/4  

Β. Εξώφυλλου : 

CMYK 4/0 

 

ΝΑΙ   

• Χαρτί σώματος: 

 velvet 115gr  
 

ΝΑΙ   

• Υλικό 

εξωφύλλου: 

velvet 300gr με 

πλαστικοποίηση  

matt ή gloss 

   

Βιβλιοδεσία: 

ραφτοκόλλητο  

ΝΑΙ   

• Σελιδοποίηση 

 

ΝΑΙ   

  • Επιμέλεια 

φιλολογική και 

γραφιστική και 

δημιουργία 

infographics (Το 

αρχείο θα δοθεί 

σε doc σε 

ψηφιακή μορφή) 

 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιγραφή  Σύνολο οικονομικής 

προσφοράς  πλέον  

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% Σύνολο οικονομικής 

προσφοράς με ΦΠΑ 

24% 

Σχεδιασμός, επιμέλεια και 

έκδοση επετειακού 

Εγχειριδίου με τίτλο: 

«Πλατφόρμα 21+: 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και 

το Συμπεριληπτικό Σχολείο 

του 21ου αιώνα» σε 400 

αντίτυπα 

   

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι 

φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο και 

ως εκ τούτου έχουν συνυπολογιστεί στην προσφορά. 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα) 

Επωνυμία εταιρείας:  ____________________________________________________________ 

ΑΦΜ / ΔΟΥ εταιρείας: ____________________________________________________________ 

Διεύθυνση:   ____________________________________________________________ 

Τηλ. Επικοιν.:  ____________________________________________________________ 

E-mail:   ____________________________________________________________ 

Νόμιμος Εκπρόσωπος:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

   ____________________________________________________________ 

Ημερομηνία: ……/….…./………. 

     Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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