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Ταχ. Δ/νση
: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ. Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα
: www.eye.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Π.Τάσσης, Α.Καραγεωργοπούλου,Α.Γαρδίκα
Τηλέφωνο
: 210‐3442926, 2103443330, 210‐3442155
Φαξ
: 210‐344 2153
e‐mail
: ptassis@minedu.gov.gr, lkarageorgopoulou@minedu.gov.gr,
agardika@minedu.gov.gr
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού
Ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ
(1.630.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
13/12/2010

Ημερομηνία
Διενέργειας
Διαγωνισμού
25‐01‐2011, ημέρα Τρίτη
και ώρα 12:00πμ

Καταληκτική Ημερομηνία
Υποβολής Προσφορών
24‐01‐2011, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00μμ

Κριτήριο κατακύρωσης
του διαγωνισμού
Χαμηλότερη τιμή (μειοδοτικός)

Διεύθυνση ιστοσελίδας ανάρτησης τεύχους προκήρυξης
www.eye.minedu.gov.gr
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ‐ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.: Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ε.Υ.Δ.: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
Ε.Σ.Π.Α.: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Ε.Π.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ε.Δ.Β.Μ.: Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Α.Π.: Άξονας Προτεραιότητας
Α.Π. 1: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης
Α.Π. 2 : Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
Α.Π. 3 : Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Eισόδου
CPV: Common Procurement Vocabulary ‐ Κοινό Λεξικό Δημοσίων Συμβάσεων
Σ.Α.: Συλλογική Απόφαση
Φ.Ε.Κ.: Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα
Κ.Υ.Α: Κοινή Υπουργική Απόφαση
Y.A.: Yπουργική Απόφαση
Υ.Σ.: Υπηρεσιακό Σημείωμα
Π.Ε.: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Αναθέτουσα Αρχή: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Επιτροπή: Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του παρόντος διαγωνισμού.
EΠΕ: Επιτροπή Παραλαβής Έργου
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ΑΡΘΡΟ 1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, που διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του
Υποέργου 4 «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» των
Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των
Α.Π. 1, Α.Π. 2 και Α.Π. 3 του Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ. ‐ ΕΣΠΑ 2007‐2013, oι οποίες συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, αφορά στην
επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για:


Την αναπαραγωγή και την διανομή εκπαιδευτικού υλικού το οποίο συνίσταται από: α) το
Portfolio Γλωσσών με τον σχετικό Φάκελο/Κλασέρ αυτού, και β) τον Οδηγό Εφαρμογής του
Portfolio Γλωσσών για τους Εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας.



Την αναπαραγωγή και την διανομή επιμορφωτικού υλικού το οποίο θα παραχθεί από τους
Σχολικούς Συμβούλους Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας με τη μορφή Πρακτικών.

Η σχετική σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων. Το αντικείμενο του
διαγωνισμού παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη παρούσα Προκήρυξη και κατατάσσεται στον
ακόλουθο κωδικό CPV: 79824000 – 6 (Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής). Οι υπηρεσίες υπάγονται
στην κατηγορία 15 «Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης»
σύμφωνα με την οδηγία 18/2004/ΕΚ όπως ισχύει.
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 10725/13‐12‐2010 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Α) Στο πλαίσιο της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παράσχει τις
ακόλουθες υπηρεσίες:
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
I.

II.

III.

«Portfolio Γλωσσών (Σώμα, Εσωτερικό Εξώφυλλο & Διαχωριστικά Ενοτήτων)
o

Εκτύπωση/ αναπαραγωγή υλικού

o

Βιβλιοδεσία (διακόρευση & ένθεση στο κλασέρ)

«Φάκελος / Κλασέρ του Portfolio Γλωσσών»
o

Εκτύπωση/ αναπαραγωγή υλικού

o

Κούτες Συσκευασίας [τριάντα (30) τεμάχια ανά κούτα] με ανάλογη προσαρμογή των
τεμαχίων στην τελευταία κούτα σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των τεμαχίων που
θα πρέπει να διανεμηθεί ανά σημείο διανομής, και όπως περιγράφεται στον πίνακα
σημείων διανομής του παραρτήματος Β της παρούσας Προκήρυξης.

«Οδηγός Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους Εκπαιδευτικούς Γαλλικής &
Γερμανικής Γλώσσας»
o
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IV.

o

Βιβλιοδεσία [δύο (2) μεταλλικοί συνδετήρες στη ράχη (καρφίτσα)]

o

Κούτες Συσκευασίας [τριάντα (30) τεμάχια ανά κούτα] με ανάλογη προσαρμογή των
τεμαχίων στην τελευταία κούτα σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των τεμαχίων που
θα πρέπει να διανεμηθεί ανά σημείο διανομής, και όπως περιγράφεται στον πίνακα
σημείων διανομής του παραρτήματος Β της παρούσας Προκήρυξης.

«Πρακτικά»
o

Εκτύπωση/ αναπαραγωγή υλικού

o

Βιβλιοδεσία (ραφτή & κολλητή)

o

Κούτες Συσκευασίας [δέκα (10) τεμάχια ανά κούτα] με ανάλογη προσαρμογή των
τεμαχίων στην τελευταία κούτα σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των τεμαχίων που
θα πρέπει να διανεμηθεί ανά σημείο διανομής, και όπως περιγράφεται στον πίνακα
σημείων διανομής του παραρτήματος Β της παρούσας Προκήρυξης.

ΔΙΑΝΟΜΗ
Διανομή του συνόλου του εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού στους τελικούς αποδέκτες
που περιλαμβάνονται στον πίνακα σημείων διανομής του παραρτήματος Β της παρούσας
προκήρυξης. Ειδικότερα:
 Το Portfolio Γλωσσών [Σώμα, Εσωτερικό Εξώφυλλο & Διαχωριστικά Ενοτήτων ‐ εκατόν
ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα (186.000)] &
 Ο Φάκελος/ Κλασέρ του Portfolio Γλωσσών [εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα
(186.000)],
θα διανεμηθεί ως ένα σώμα στα Γραφεία και στις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Χώρας όπου φέρουν την ευθύνη της διανομής του στους μαθητές Ε΄ &
ΣΤ΄ τάξης εξαθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων οι οποίοι αναλογούν σε κάθε ένα
Γραφείο ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Ο Οδηγός Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους Εκπαιδευτικούς Γαλλικής &
Γερμανικής Γλώσσας [επτά χιλιάδες αντίτυπα (7.000)],
θα διανεμηθεί στα Γραφεία και στις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της
Χώρας όπου φέρουν την ευθύνη της διανομής του στα εξαθέσια και άνω Δημοτικά
Σχολεία τα οποία αναλογούν σε κάθε ένα Γραφείο ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (αντιστοιχούν δύο οδηγοί για κάθε εξαθέσιο και άνω Δημοτικό Σχολείο).
Τέλος,
 Τα Πρακτικά [τριακόσια αντίτυπα (300)]

Μονάδες Γ’,Β1



Εκατόν εβδομήντα αντίτυπα (170) θα αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία
φέρει την ευθύνη της διανομής τους στους Σχολικούς Συμβούλους.



Εκατόν τριάντα αντίτυπα (130) θα αποσταλούν στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης της χώρας (10 αντίτυπα ανά περιφέρεια).
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Β) ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Όσον αφορά στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τις φάσεις εκτέλεσης του έργου της σχετικής
Σύμβασης, ισχύουν τα εξής:
ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 1
Με την υπογραφή της Σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει προσωρινά στον Ανάδοχο έτοιμο
το υλικό του εκπαιδευτικού & του επιμορφωτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή (Indesign & pdf αρχεία),
που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία με πληρότητα για την προεκτύπωση δειγμάτων του
υλικού.
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες προεκτύπωσης και θα ετοιμάσει τα σχετικά δείγματα σύμφωνα
με τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές που θα θέσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος έχει έως τρεις (3) ημέρες για να ζητήσει διευκρινίσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
παρέχει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή συμπληρωματικό υλικό μέσα σε τρεις (3) ημέρες από το αίτημα
του Αναδόχου.
ΣΤΑΔΙΟ 2
Στη συνέχεια ο Ανάδοχος σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών θα πρέπει να παραδώσει στην
Αναθέτουσα Αρχή δύο (2) δείγματα σε εκτυπωμένη μορφή (ψηφιακό δοκίμιο με χρώματα όπως
ακριβώς περιγράφεται στους σχετικούς πίνακες των παραδοτέων της παρούσας και τεχνικών τους
προδιαγραφών) πριν την έναρξη της μαζικής εκτύπωσης, αναπαραγωγής και βιβλιοδεσίας.
ΣΤΑΔΙΟ 3
Η Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε τρεις (3) ημέρες κατόπιν ελέγχου θα πρέπει να ενημερώσει τον Ανάδοχο
για πιθανές διορθώσεις που απαιτούνται, σε περίπτωση που εντοπιστεί πάσης φύσεως σφάλμα ή
ανακρίβεια στις προεκτυπώσεις των δειγμάτων εκ μέρους του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει
τις απαιτούμενες διορθώσεις εντός τριών (3) ημερών και να παραδώσει νέα δείγματα στην Αναθέτουσα
Αρχή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποδοχή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν
έκδοσης σχετικής εντολής εκτέλεσης εργασιών, των τελικών δειγμάτων, με βάση τα οποία θα γίνει η
εκτύπωση του συνόλου του προβλεπόμενου από τη παρούσα υλικού.
Όσον αφορά κάθε υλικό που θα του έχει παραδοθεί στο πλαίσιο των εργασιών της παρούσας φάσης , ο
Ανάδοχος υποχρεούται να το επιστρέψει ανέπαφο στην Αναθέτουσα Αρχή, αμέσως μετά το πέρας των
εργασιών για τις οποίες ήταν απαραίτητο.

ΦΑΣΗ 2: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχος κατόπιν ολοκλήρωσης της Φάσης 1, θα προχωρήσει στο στάδιο της αναπαραγωγής και
συσκευασίας όλου του προβλεπόμενου από τη παρούσα υλικού, φάση η οποία θα πρέπει να
ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί η ίδια σε δειγματοληπτικό έλεγχο των
παραγόμενων αντιτύπων του υλικού, στον χώρο αναπαραγωγής τους, καθόλη τη διάρκεια της
Μονάδες Γ’,Β1
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παρούσας φάσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε πρόσφορο μέσο στην Αναθέτουσα Αρχή,
για την διεξαγωγή τέτοιων δειγματοληπτικών ελέγχων. Σε περίπτωση που μετά από την διενέργεια
δειγματοληπτικού ελέγχου, η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν τηρούνται οι απαιτούμενες από τη
παρούσα τεχνικές προδιαγραφές και τα παραγόμενα αντίτυπα είναι ακατάλληλα για τις ανάγκες του
έργου της σχετικής Σύμβασης, ενημερώνεται ο Ανάδοχος ο οποίος υποχρεούται στην άμεση
αποκατάσταση πάσης φύσεως ελαττωμάτων ή ατελειών (π.χ. ορθή επανεκτύπωση ακατάλληλων
αντιτύπων κλπ).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το παραγόμενο υλικό σε άριστη κατάσταση, για όλη τη διάρκεια
του έργου της σχετικής Σύμβασης, μέχρι την παράδοση στα προβλεπόμενα από τη παρούσα σημεία
διανομής (π.χ. διάθεση κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων κλπ). Επίσης, ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση της φύλαξης και προστασίας του αναπαραγόμενου υλικού από τυχόν κλοπή ή πάσης
φύσεως φθορές του, όσο το υλικό αυτό βρίσκεται στην κατοχή του.
Ο Ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών αναπαραγωγής του υλικού, θα καταρτίσει σε συνεργασία με
την Αναθέτουσα Αρχή πρόγραμμα αποστολών υλικού στις οποίες θα προχωρά κατόπιν έκδοσης των
σχετικών εντολών εκτέλεσης εργασιών από την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιεί
τη συσκευασία του αναπαραχθέντος υλικού σε κούτες, σύμφωνα τις ακόλουθες προδιαγραφές:


Ποιότητα: Χαρτόνι.



Διαστάσεις: Οι Διαστάσεις της κούτας πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές και οι οποίες θα
διασφαλίζουν την άρτια κατάσταση παράδοσης της κούτας και του υλικού που θα έχει
συσκευαστεί σε αυτήν.



Χώρισμα: Η κούτα πρέπει να έχει σταθερό/ά εσωτερικό/ά χώρισμα/τα για την καλύτερη και
αυτόνομη τοποθέτηση του υλικού.



Ποσότητα: τριάντα τεμάχια (30) ανά κούτα, όσον αφορά το portfolio γλωσσών με το
φάκελο/κλασέρ αυτού & τον οδηγό εφαρμογής του portfolio γλωσσών & δέκα τεμάχια (10) ανά
κούτα όσον αφορά τα πρακτικά [με ανάλογη προσαρμογή του αριθμού των κουτιών σύμφωνα
με τον τελικό αριθμό των τεμαχίων που θα πρέπει να διανεμηθεί ανά σημείο διανομής όπως
περιγράφεται στον πίνακα σημείων διανομής του Παραρτήματος Β της παρούσας Προκήρυξης].

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της παρούσας φάσης θα προβεί σταδιακά στη διαδικασία
αποστολής του αναπαραχθέντος υλικού στα προβλεπόμενα σημεία διανομής, με βάση το
προαναφερθέν πρόγραμμα αποστολών υλικού κατόπιν των σχετικών εντολών εκτέλεσης
εργασιών της Αναθέτουσας Αρχής.

ΦΑΣΗ 3: ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η έναρξη της παρούσας φάσης πραγματοποιείται παράλληλα με τις εργασίες αναπαραγωγής και
συσκευασίας του προβλεπόμενου από τη παρούσα υλικού της ανωτέρω Φάσης 2 και θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της
Φάσης 2, ανεξαρτήτως του εάν ο Ανάδοχος προέβη σε διαδικασίες διανομής υλικού προ της
ολοκλήρωσης αυτής.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλο το προβλεπόμενο υλικό στις ποσότητες και στα
σημεία διανομής, που παρατίθενται στο σχετικό παράρτημά Β της παρούσας Προκήρυξης, σύμφωνα με
Μονάδες Γ’,Β1
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κάθε όρο που θέτει αυτή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή και
ασφαλή διανομή του συνόλου του υλικού σε άριστη κατάσταση στα σημεία που προβλέπονται.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των σημείων διανομής της Παρούσας, ο Ανάδοχος θα
ενημερωθεί σχετικά κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, για εύλογο χρονικό διάστημα, για την χωρίς χρέωση φύλαξη και προστασία του υλικού
και την παράδοση του στα νέα σημεία διανομής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνολικά, o Ανάδοχος για τις ανάγκες της Σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού θα πρέπει να
αναπαράγει και να διανείμει το ακόλουθο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό:

Α/A

Εκπαιδευτικό Υλικό

Αντίτυπα

1

Portfolio Γλωσσών {Σώμα, Εσωτερικό Εξώφυλλο & Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα
Διαχωριστικά Ενοτήτων}
(186.000)

2

Φάκελος / Κλασέρ του Portfolio Γλωσσών

3

Οδηγός Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους Επτά χιλιάδες αντίτυπα
Εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας
(7.000)

Α/A

Επιμορφωτικό Υλικό

4

Πρακτικά

Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα
(186.000)

Αντίτυπα
Τριακόσια αντίτυπα
(300)

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, των ως ανωτέρω προβλεπομένων παραδοτέων,
καταγράφονται κατωτέρω:
Α. Portfolio Γλωσσών
Α.1. Σώμα
Διαστάσεις:

Σώμα: 21 x 29,5 cm (Α4)

Σελίδες:
Τεμάχια:
Χρώματα/
Εκτύπωση:
Χαρτί:
Βιβλιοδεσία:

Ογδόντα πέντε σελίδες (85) (πιθανή απόκλιση ±10%)
Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα (186.000)
Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο. Εκτύπωση δύο όψεων εξ ολοκλήρου
τετράχρωμο
Velvet 150 gr/m2 Α+Β όψη τετραχρωμία
Διακόρευση & Ένθεση στο κλασέρ

Μονάδες Γ’,Β1

9/75

ΑΔΑ: 4ΙΦΜ9-Ο9

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση
ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» 5/2010

Α.2. Εσωτερικό Εξώφυλλο (1 τεμάχιο)
Διαστάσεις:

Εσωτερικό Εξώφυλλο: 21 x 29,5 cm (Α4)

Τεμάχια:
Χρώματα/
Εκτύπωση:
Χαρτί:

Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα (186.000)
Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο. Εκτύπωση δύο όψεων εξ ολοκλήρου
τετράχρωμο
300 gr/m2 velvet με ματ πλαστικοποίηση Α+Β όψης και εκτύπωση τετραχρωμία Α+Β όψη

Βιβλιοδεσία:

Διακόρευση & Ένθεση στο κλασέρ

Α.3. Διαχωριστικά Ενοτήτων (3 τεμάχια)
Διαστάσεις:
Τεμάχια:
Χρώματα/
Εκτύπωση:
Χαρτί:
Βιβλιοδεσία:

Διαχωριστικά Ενοτήτων: 22,5 x 29,5 cm με κοπτικό αυτί
Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα (186.000) [για κάθε ένα από τα τρία διαχωριστικά
ενοτήτων]*
Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο. Εκτύπωση δύο όψεων εξ ολοκλήρου
τετράχρωμο
300 gr/m2 velvet με ματ πλαστικοποίηση Α+Β όψης τετραχρωμία, εκτύπωση Α+Β όψη
τετραχρωμία
Διακόρευση & Ένθεση στο κλασέρ

*Η ένθεση των διαχωριστικών ενοτήτων στο κλασέρ αφορά συγκεκριμένη θέση στο κλασέρ (στην
αρχή της κάθε ενότητας) και όχι στην αρχή του κλασέρ.

Β. Φάκελος / Κλασέρ του Portfolio Γλωσσών
Διαστάσεις:

28,5 x 32 x 4 cm με μηχανισμό D τεσσάρων (4) μεταλλικών κρίκων

Τεμάχια:

Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα (186.000)
Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο. Εκτύπωση εσωτερικού και
εξωτερικού εξ ολοκλήρου τετραχρωμία, ματ πλαστικοποίηση εξωφύλλου &
εσωφύλλου, με τοπικά UV στο εξώφυλλο
150 gr/m2 Velvet λαμιναρισμένο σε χαρτόνι πάχους 2 χιλ.
(χαρτί εσωτερικής φόδρας: Velvet 150 gr/ m2)

Χρώματα
/Εκτύπωση:
Χαρτί:
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Γ. Οδηγός Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας
Διαστάσεις :

21 x 29,5 cm

Σελίδες :

Είκοσι (20) εσωτερικές σελίδες (πιθανή απόκλιση ±10%) + 4 σελίδες εξώφυλλο

Τεμάχια :

Επτά χιλιάδες αντίτυπα (7.000)

Χρώματα
/Εκτύπωση:

Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο. Εκτύπωση εσωτερικού και
εξωτερικού εξ ολοκλήρου τετράχρωμο

Χαρτί:

Εξώφυλλο: velvet 300 gr/m2 με πλαστικοποίηση ματ Α όψεως
Εσωτερικές σελίδες: velvet 110 έως 115 gr/m2

Βιβλιοδεσία:

Δύο (2) Μεταλλικοί συνδετήρες στη ράχη (καρφίτσα)
Δ. Πρακτικά

Διαστάσεις :

21 x 29,5 cm (Α4)

Σελίδες :
Τεμάχια :

Τριακόσιες πενήντα σελίδες (350) [πιθανή απόκλιση ±20%]
Τριακόσια αντίτυπα (300)

Χρώματα
/Εκτύπωση:

Εκτύπωση Εσωφύλλου: Ασπρόμαυρο
Εκτύπωση Εξωφύλλου: Τετραχρωμία Α όψη ματ πλαστικοποίηση Α όψη

Χαρτί:
Βιβλιοδεσία:

ΑΡΘΡΟ 4.

Εσωτερικό εσώφυλλο: Γραφής 100 gr/m2
Εξώφυλλο: 300 gr/m2 velvet
Ραφτή & κολλητή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό του Ενός εκατομμυρίου
τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τριών Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1.325.203,25 €)
άνευ Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό του Ενός εκατομμυρίου εξακόσιων τριάντα χιλιάδων Ευρώ (1.630.000€)
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ (23%).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Πράξεων στο πλαίσιο των οποίων θα διενεργηθεί ο
σχετικός διαγωνισμός και ειδικότερα την ΣΑ Ε045/8 και Κωδικούς Πράξεων (ΣΑ) 2009ΣΕ04580004,
2009ΣΕ04580005 και 2009ΣΕ04580006 από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι σχετικές Πράξεις.
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ΑΡΘΡΟ 5.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Προγραμμάτων ΚΠΣ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α).
3. Οι διατάξεις του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων
του Κ.Π.Σ.» του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του εδ.
γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α), όπως συμπληρώθηκαν με
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α) και την
παράγραφο 9β του άρθρου 1 του Ν.2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α).
4. Οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του
Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 11 του Ν. 2640/98
(ΦΕΚ 206 Α) και συμπληρωματικά οι διατάξεις των Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 A) και Ν.2362/95 (ΦΕΚ
247 Α).
5. Ο Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
6. Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Ο Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο» και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθ.4 «Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης».
8. Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων −
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
9. Ο Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005».
10. Οι Κανονισμοί (ΕΚ) υπ΄αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 και 1828/2006
της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
11. Οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 18/2004/ΕΚ» συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ
150 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
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12. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Η υπ’αρ. πρωτ. 2876/7‐10‐2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
14. Η με αρ.πρωτ. 20087/2008 (ΦΕΚ 2665 Β) ΚΥΑ με, με την οποία τροποποιήθηκε η 10756/2002
(ΦΕΚ 1343 Β), που αφορούσε την οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων
ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
15. Η με αρ.πρωτ. 4327/30‐08‐2010 ΚΥΑ με (ΦΕΚ 1387 Β) «Τροποποίηση της με αριθμ. 329/2005
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 210 Β)».
16. Η αρ.πρωτ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673 Β)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3414/2005».
17. Η με αρ. πρωτ. Φ908/147082/Η/30‐11‐2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ) περί διορισμού του κου
Βασιλείου Κουλαϊδή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ).
18. Η με αρ.πρωτ. 141/29‐1‐2004 ΥΑ (ΦΕΚ 269 Β) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού ΥπΕΠΘ», όπως ισχύει.
19. Η με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/20‐3‐2008 (ΦΕΚ 540 Β) ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Την με αρ.πρωτ. 20467/02‐08‐2009 εγκύκλιο «Περί της εφαρμογής της διάταξης του άρθ. 8,
παρ. 4 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005» των Υπουργών
Εσωτερικών και Ανάπτυξης.
21. Το με αρ. πρωτ. 33/05‐01‐2009 εισερχόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» του ΥπΕΠΘ περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής
επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο.
22. Τις με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 4540/01‐04‐2009, 4542/01‐04‐2009 και 4544/01‐04‐2009
Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε. Π. Ε.Δ.Β.Μ.
όπως τροποποιήθηκαν με τις αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ 13462/21‐09‐2010, 13463/21‐09‐
2010 και 13464/21‐09‐2010 Αποφάσεις αντίστοιχα, καθώς και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία
Πράξεων.
23. Tο υπ’ αρ. 525/14‐10‐2010 Υ.Σ. με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του
παρόντος διαγωνισμού, καθώς και το υπ’αρ. 550/03‐11‐2010 Υ.Σ. με το οποίο διατυπώθηκε η
σχετική σύμφωνη γνώμη από την Μονάδα Β1 της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.
24. Το με αρ. πρωτ. 22654/15‐11‐2010 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ περί της χορήγησης προέγκρισης
δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού.
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25. Η με αρ. πρωτ.
10725/13‐12‐2010 απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. περί της
έγκρισης διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
26. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α. Ε045/8 και Κωδικούς Πράξεων
(ΣΑ) 2009ΣΕ04580004, 2009ΣΕ04580005 και 2009ΣΕ04580006 από τις οποίες
χρηματοδοτούνται οι σχετικές Πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν:


Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, από κράτη‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας
περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει επιμέρους εμπορικές
συμφωνίες .



Συνεταιρισμοί, ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων
προσφορά.

που υποβάλλουν κοινή

Οι ως άνω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφούς
αντικειμένου με αυτό του παρόντος διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού πρέπει να πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις όσον αφορά την προσωπική τους κατάσταση συμπεριλαμβανομένης της
απαίτησης για εγγραφή σε Επιμελητήριο ή ανάλογο φορέα, την χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τις
τεχνικές‐επαγγελματικές τους ικανότητες, την ονομαστικοποίηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και την απαγόρευση σύναψης σύμβασης με εξωχώριες εταιρείες:
1.

α) Nα μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
β) Να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, στις περιπτώσεις νομικών
προσώπων, οι διαχειριστές, για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις προσωπικές
εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.) καθώς και στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.
γ) Να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή να μην τελούν σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
δ) Να μην έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

Μονάδες Γ’,Β1

14/75

ΑΔΑ: 4ΙΦΜ9-Ο9

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση
ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» 5/2010

ε) Να μην έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό
με την επαγγελματική διαγωγή τους.
στ) Τα νομικά πρόσωπα, να μην τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
ζ) Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ανάλογο φορέα που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους.
η) Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του
Ελληνικού δικαίου.
θ) Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του Ελληνικού δικαίου.
ι) Να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε
με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
κ) Να μην είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που αφορούν
όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό.
2.

Ο μέσος όρος του συνολικού κύκλου εργασιών τους να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το 80% του
προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του παρόντος διαγωνισμού, κατά τις τρείς
(3) προηγούμενες του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Στην περίπτωση
ένωσης ή κοινοπραξίας η ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από μέρος ή το
σύνολο των συμμετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία.

3.

Να έχουν προβεί σε εκτέλεση τουλάχιστον τριών (3) ολοκληρωμένων έργων, συναφούς
αντικειμένου με αυτό του παρόντος διαγωνισμού, κατά τα τελευταία τρία (3) πριν από τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έτη. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ανωτέρω
προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην
ένωση ή κοινοπραξία.

4.

α) Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία ή ένωση ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα πρέπει να είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό
κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.
Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες
συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
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Η ως ανωτέρω υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως
προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών‐μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες.
β) Να μην αποτελούν εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στη διάταξη του εδ. α του αρθ. 4,
παρ. 4 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005
5.

Να έχουν αποδεδειγμένη δυνατότητα εφαρμογής προτύπων εξασφάλισης ποιότητας της
παραγωγής στα στάδια της προεκτύπωσης και εκτύπωσης, που να αποδεικνύεται μέσω
αντίστοιχων πιστοποιητικών. (π.χ ISO 9001 για την διαχείριση της ποιότητας).

Β. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, η
δε Επιτροπή, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση της Επιτροπής.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του υλικού και των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού,
σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για τμήμα του υλικού και των εργασιών του παρόντος
διαγωνισμού. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση που οι προσφέροντες προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
συγκεκριμένο τμήμα των προβλεπόμενων από τη παρούσα υπηρεσιών, οφείλουν να καθορίσουν στην
προσφορά τους αναλυτικά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν, υποβάλλοντας σχετικό συμφωνητικό στο οποίο να δηλώνεται ρητά η δέσμευση των
υπεργολάβων για την εκτέλεση των ανατιθέμενων από τον προσφέροντα υπηρεσιών για την εκτέλεση
της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του
προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση που αυτός αναδειχθεί ανάδοχος.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για 122 (εκατόν είκοσι
δύο) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που προβλέπει η παρούσα.
Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω αναγραφόμενης,
θα απορρίπτονται.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ανωτέρω.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του παρόντος διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί εγγράφως, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
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Ειδικότερα για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων, ισχύουν τα κάτωθι:


Η ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας φορέων.



Σε περίπτωση που ο παρόντας διαγωνισμός κατακυρωθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, δεν
απαιτείται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε
μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του
παρόντος διαγωνισμού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε
περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της
κοινοπραξίας κατά τον 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 τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για
τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.
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Οι προσφορές θα είναι Έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και θα κατατεθούν μέσα σε
Σφραγισμένο Κύριο Φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Συμπληρώνονται τα στοιχεία
του προσφέροντος:
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου
συνεταιρισμού, ένωσης ή
κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο,
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
και διεύθυνση ηλεκτρονικού

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ταχυδρομείου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 5/2010
(Ημερομηνία Διενέργειας

25 . 01 . 2011)

«Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού »

στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση
ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού»
των Πράξεων

«Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

που συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και από Εθνικούς Πόρους

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο).
(Η ανωτέρω έκφραση δεν θα αναγράφεται στους υποφακέλους δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς όπως αυτοί παρατίθενται στη παρούσα προκήρυξη)
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ΑΡΘΡΟ 7.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο ανωτέρω κύριος φάκελος προσφοράς θα περιέχει ανεξάρτητο υποφάκελο δικαιολογητικών με τις
ενδείξεις του κύριου φάκελου προσφοράς όπως παρατίθενται στο Άρθρο 6.Β της παρούσας
προκήρυξης, εκτός της φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί με την
φράση «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος θα περιέχει σε 1 (ένα) πρωτότυπο και 1 (ένα)
αντίγραφο, τα εξής δικαιολογητικά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς:
1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος για
ποσό ύψους ίσο με ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%), ήτοι στο ποσό των Ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(81.500 €), η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα από την λήξη ισχύος της προσφοράς που
ζητείται από την παρούσα προκήρυξη ή από τυχόν παρατάσεις της ισχύος της προσφοράς σε
περίπτωση που αυτές ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εξέλιξη της διαδικασίας του
διαγωνισμού. Στο Παράρτημα Α της παρούσας Προκήρυξης, παρατίθεται υπόδειγμα εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων, υποβάλλεται κοινή
εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

2.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε οικονομικού φορέα, είτε υποβάλλει προσφορά αυτόνομα είτε
ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, από τα οποία να προκύπτει η νομική του
μορφή και η νόμιμη εκπροσώπηση του.

3.

Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν
παραστατικό εκπροσώπησης. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων το εν λόγω
παραστατικό δύναται να είναι κοινό ή ξεχωριστό για κάθε μέλος αυτών.

4.

Σχετικό συμφωνητικό με ενδεχόμενους υπεργολάβους, στο οποίο θα πρέπει να ορίζονται αυτοί
και να δηλώνεται ρητά η δέσμευση αυτών για την εκτέλεση των ανατιθέμενων από τον
προσφέροντα σε αυτούς υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού.
Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών οικονομικών φορέων, το συμφωνητικό υποβάλλεται
είτε από κοινού είτε για κάθε μέλος αυτών.

5.

Υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία:

6.

i.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν

ii.

Nα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, πληρούνται
οι προϋποθέσεις του σημείου 1.α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, κ, του σημείου 2. και του
σημείου 3. του άρθρου 6.Α της παρούσας προκήρυξης.

iii.

Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
της Αναθέτουσας Αρχής εάν ο υποψήφιος είναι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού.

Υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία:
i.
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ii.

Θα δεσμεύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών
του μέχρι φυσικού προσώπου όπως ορίζονται στο σημείο 4.α. του άρθρου 6.Α της
παρούσας προκήρυξης ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία
έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται για εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κρατών μελών
της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. εταιρείες για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση αυτή με την
ένδειξη του Χρηματιστηρίου, καθώς και ότι στον παρόντα διαγωνισμό δεν συμμετέχει
ως εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στη διάταξη του εδ. α του αρθ. 4, παρ. 4
του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005 σύμφωνα με το
σημείο 4.β. του άρθρου 6.Α της παρούσας προκήρυξης.

iii.

Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.
3414/2005 που ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής
εάν ο υποψήφιος είναι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του
παρόντος διαγωνισμού.

Οι ως ανωτέρω 5) και 6) υπεύθυνες δηλώσεις, θα υποβληθούν για κάθε μέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας οικονομικών φορέων.
7.

Επιπρόσθετα, οι ενώσεις ή κοινοπραξίες, θα πρέπει να υποβάλλουν:
i.

Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού προσώπου που θα υπογράψει την κοινή προσφορά
ενώσεων ή κοινοπραξιών οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που έχει οριστεί τέτοιο.

ii.

Συμφωνητικό Σύστασης της Κοινοπραξίας, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), εάν ο προσφέρων οικονομικός
φορέας είναι κοινοπραξία οικονομικών φορέων.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας, δεν υποβάλλει όλα τα ανωτέρω έγγραφα και
δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από τη παρούσα προκήρυξη, αυτός
αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισμού με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίηση της Αναθέτουσας
Αρχής, ο προσφέρων ο οποίος έχει υποβάλλει προσφορά με την χαμηλότερη συνολική τιμή άνευ ΦΠΑ
και πρόκειται να του κατακυρωθεί ο παρών διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τα
κατωτέρω δικαιολογητικά προς απόδειξη των ισχυρισμών του με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις του
άρθρου 7 της παρούσας:
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των
σημείων 1.α, 1.β και 1.ε του άρθρου 6.Α της παρούσας προκήρυξης.
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2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των
σημείων 1.γ και 1.δ του άρθρου 6.Α της παρούσας προκήρυξης.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει πως δεν τελεί υπό τις καταστάσεις του σημείου 1.στ. του άρθρου 6.Α της παρούσας
προκήρυξης.

4.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητήριου ή αναλόγου φορέα που προβλέπεται από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασης του, από το οποίο θα προκύπτει αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμα του, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

5.

Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους από τα οποία να
προκύπτει κατά την ημερομηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
των σημείων 1.η και 1.θ του άρθρου 6.Α της παρούσας προκήρυξης. Το πιστοποιητικό ως προς τις
υποχρεώσεις καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι
απασχολούμενοι στον οικονομικό φορέα.

6.

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την νόμιμη λειτουργία του, εφόσον ο προσφέρων οικονομικός
φορέας είναι Συνεταιρισμός.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες
τις καταστάσεις που αφορούν τα δικαιολογητικά των ως ανωτέρω 1), 2), 3), 4), 5) και 6) σημείων του
παρόντος άρθρου, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην εν λόγω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα
αναφέρεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι δεν
συντρέχουν στον οικονομικό φορέα οι σχετικές καταστάσεις.
7.

Υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται
πως πληρούται η προϋπόθεση του σημείου 2. του άρθρου 6.Α της παρούσας προκήρυξης.
Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις υπό
παροχή υπηρεσίες, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών (3)
ισολογισμών, υποβάλλεται η ως άνω υπεύθυνη δήλωση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

8.

Κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων, που εκτέλεσαν κατά
την τελευταία τριετία, με μνεία του αποδέκτη, της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου εκτέλεσης,
και του ποσοστού συμμετοχής του προσφέροντος σε αυτές, από τον οποίο να προκύπτει πως
πληρούται η προϋπόθεση του σημείου 3. του άρθρου 6.Α της παρούσας προκήρυξης.
Ειδικότερα:
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9.



Αν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι φορέας του Δημοσίου τομέα, η παροχή θα αποδεικνύεται
με σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά
περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή.



Αν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή αποδεικνύεται με τα
αντίστοιχα παραστατικά ή με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη νομίμως θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα
νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

α) Ειδικότερα οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, πρέπει να υποβάλλουν επιπρόσθετα τα ακόλουθα
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του σημείου 4.α του
άρθρου 6.Α της παρούσας προκήρυξης:
i.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ν.2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του
Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η
τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, ώστε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας να
έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του
Καταστατικού της Εταιρείας.

ii.

Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της
προσφοράς.
Εφόσον από την ανωτέρω κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες
ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%), τα ανωτέρω ως i) και ii) δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε
ανώνυμη εταιρεία – μέτοχο αυτής, έως ότου προκύψει ονομαστικοποίηση μετοχών μέχρι
φυσικού προσώπου για όλες τις ανώνυμες εταιρείες.

β) Ειδικότερα οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε
ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε περίπτωση που στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την
έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη
δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού
προσώπου , πρέπει να υποβάλλουν επιπρόσθετα τα ακόλουθα δικαιολογητικά από τα οποία να
προκύπτει πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του σημείου 4.α του άρθρου 6.Α της παρούσας
προκήρυξης:
i.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι
ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει
του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει
ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε
το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές.
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ii.

Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο
βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό.

iii.

Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή
της χώρας εγκατάστασης τους και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
γλώσσα και θα υποβληθούν ενημερωμένα από την ανάδοχο εταιρεία στην Αναθέτουσα Αρχή πριν
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Από τα ως ανωτέρω ii) και iii) έγγραφα πρέπει να
προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου της αναδόχου εταιρείας που έχει
συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στην
Αναθέτουσα Αρχή.
γ) Σε περίπτωση που δε προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών της αλλοδαπής ανώνυμης
εταιρείας στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, αυτή
υποβάλλει σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από την υποψήφια εταιρεία. Επίσης,
είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν.
Εάν η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων
ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην
εταιρεία.
Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι
γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την
κρίση της αιτιολογίας αυτής.
Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την
προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής
κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή
της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα.
δ) Σε περίπτωση που σε προσφέρουσα εταιρεία κάθε νομικής μορφής πλην ανώνυμης εταιρείας,
συμμετέχει στο εταιρικό της κεφάλαιο τουλάχιστον επί ένα τοις εκατό (1%) ανώνυμη εταιρεία, θα
πρέπει να προσκομιστούν από τη προσφέρουσα μαζί με τα κατά περίπτωση ζητούμενα
δικαιολογητικά, τα δικαιολογητικά των σημείων 9. α.i και ii. του παρόντος άρθρου, από τα οποία
θα πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μετοχών μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου για
την εν λόγω ανώνυμη εταιρεία.
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Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα, θα υποβληθούν για κάθε μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας
οικονομικών φορέων.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις του κύριου
φάκελου προσφοράς όπως παρατίθενται στο Άρθρο 6.Β της παρούσας προκήρυξης, εκτός της φράσης
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», σε 1 (ένα) πρωτότυπο και σε 1 (ένα) αντίγραφο.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ο οποίος έχει υποβάλλει προσφορά με την χαμηλότερη
συνολική τιμή άνευ ΦΠΑ και πρόκειται να του κατακυρωθεί ο παρών διαγωνισμός, δεν προσκομίσει
στην Αναθέτουσα Αρχή ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που καταγράφονται
ως ανωτέρω εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα ο οποίος έχει
υποβάλλει την προσφορά με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που υπέβαλλε
προσφορά με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παρούσας προκήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτούς, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προσφέρων υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 7 της
παρούσας προκήρυξης με ψευδή στοιχεία ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση
συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 9.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο υποφάκελο τεχνικής προσφοράς εντός του
κύριου φακέλου προσφοράς του άρθρου 6.Β της παρούσας προκήρυξης, έξω από τον οποίο θα
αναγράφονται οι ενδείξεις του κύριου φάκελου προσφοράς, εκτός της φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Η τεχνική προσφορά θα αποτελείται από τους Πίνακες Συμμόρφωσης που παρατίθενται παρακάτω,
καθώς και από την ρητή δέσμευση του προσφέροντα πως σε περίπτωση που του κατακυρωθεί ο παρόν
διαγωνισμός, θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την παρούσα
προκήρυξη. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών
φορέων, θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της
ένωσης ή της κοινοπραξίας, στην εκτέλεση της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού.
Επίσης, μέσα στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού και τα
κατάλληλα πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας της παραγωγής στα στάδια της προεκτύπωσης και
εκτύπωσης. (π.χ ISO 9001 για την διαχείριση της ποιότητας).
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Η τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και να έχουν συνεχή αρίθμηση.Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές
Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία
των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω
αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.
Ο ανωτέρω υποφάκελος θα πρέπει να περιέχει την τεχνική προσφορά του προσφέροντα και σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD ΜΗ επανεγράψιμο).
Οι προαναφερθέντες Πίνακες Συμμόρφωσης, συμπληρώνονται, επί ποινή αποκλεισμού, από τους
προσφέροντες σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Οδηγίες συμπλήρωσης Πινάκων Συμμόρφωσης
Α/Α
1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Περιγραφή ελάχιστης
απαίτησης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Προσδιορισμός
υποχρεωτικής
απαίτησης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πεδίο που απαντά ο
Υποψήφιος
Ανάδοχος ανάλογα
με το απαιτούμενο

Οι Πίνακες αναπτύσσονται ως εξής:
1. Στο πεδίο Α/Α σημειώνονται οι αύξοντες αριθμοί των χαρακτηριστικών των απαιτήσεων.
2. Στο πεδίο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ αναφέρονται καταρχήν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του
εκπαιδευτικού & του επιμορφωτικού υλικού. Η περιγραφή είναι συνοπτική και απόλυτα
οριζόμενη, διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές ποιες απαιτήσεις καλύπτει.
3. Το πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ, σημαίνεται με την ένδειξη «ΝΑΙ» και χαρακτηρίζει την απαίτηση ως
υποχρεωτική.
4. Στο πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ, οι προσφέροντες, απαντούν, συμπληρώνοντας:


«ΝΑΙ», εάν καλύπτουν την απαίτηση όπως περιγράφεται,



«ΟΧΙ» εάν δεν καλύπτουν την απαίτηση, όπως περιγράφεται,

Εάν δεν καλύπτεται κάθε υποχρεωτική απαίτηση, η προσφορά του οικονομικού φορέα,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής.
5. Οι προσφέροντες, για την ορθή συμπλήρωση των πινάκων, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και
τα ακόλουθα:


Οι πίνακες συμπληρώνονται και παρουσιάζονται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση,
όπως ακριβώς αναπτύσσονται στην Προκήρυξη.



Οι πίνακες συμπληρώνονται με αποκλειστική ευθύνη των προσφερόντων.
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Οι Πίνακες Συμμόρφωσης που καλούνται να συμπληρώσουν οι προσφέροντες, είναι οι ακόλουθοι:
o

Πίνακας Συμμόρφωσης Α: Portfolio Γλωσσών

o

Πίνακας Συμμόρφωσης Α1: Σώμα

o

Πίνακας Συμμόρφωσης Α2: Εσωτερικό Εξώφυλλο

o

Πίνακας Συμμόρφωσης Α3: Διαχωριστικά ενοτήτων

o

Πίνακας Συμμόρφωσης Β: Φάκελος / Κλασέρ του Portfolio Γλωσσών

o

Πίνακας Συμμόρφωσης Γ: Οδηγός Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους
Εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας

o

Πίνακας Συμμόρφωσης Δ: Πρακτικά

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Portfolio Γλωσσών
ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: Σώμα
Α/Α
1

Χαρακτηριστικά
Δημιουργία Δειγμάτων/
Προεκτυπώσεων/ Προπαρασκευών
(ψηφιακό δοκίμιο με κείμενο και εικόνες
εξ ολοκλήρου τετράχρωμο)

Απαίτηση
ΝΑΙ

2

Διαστάσεις (σε εκατοστά του μέτρου):
21 x 29,5 cm (Α4)

ΝΑΙ

3

Σελίδες:
Ογδόντα πέντε (85) σελίδες (πιθανή
απόκλιση ±10%)

ΝΑΙ

4

Αντίτυπα:
Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα
(186.000)

ΝΑΙ

5

Χρώματα / Εκτύπωση:
Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου
τετράχρωμο. Εκτύπωση δύο όψεων εξ
ολοκλήρου τετράχρωμο

ΝΑΙ

6

Χαρτί:
Velvet 150 gr/m2

ΝΑΙ

7

Βιβλιοδεσία:
Διακόρευση & ένθεση στο κλασέρ

ΝΑΙ

Μονάδες Γ’,Β1

Απάντηση
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: Εσωτερικό Εξώφυλλο
Α/Α
1

Χαρακτηριστικά
Δημιουργία Δειγμάτων/
Προεκτυπώσεων/ Προπαρασκευών
(ψηφιακό δοκίμιο με κείμενο και εικόνες
εξ ολοκλήρου τετράχρωμο)

Απαίτηση
ΝΑΙ

2

Διαστάσεις (σε εκατοστά του μέτρου):
21 x 29,5 cm (Α4)

ΝΑΙ

3

Αντίτυπα:
Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα
(186.000)

ΝΑΙ

4

Χρώματα / Εκτύπωση:
Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου
τετράχρωμο. Εκτύπωση δύο όψεων εξ
ολοκλήρου τετράχρωμο

ΝΑΙ

5

Χαρτί:
Velvet 300 gr/m2 με ματ πλαστικοποίηση
Α+Β όψης και εκτύπωση τετραχρωμία
Α+Β όψη

ΝΑΙ

6

Βιβλιοδεσία:
Διακόρευση & ένθεση στο κλασέρ

ΝΑΙ

Μονάδες Γ’,Β1

Απάντηση
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: Διαχωριστικά Ενοτήτων
Α/Α
1

Χαρακτηριστικά
Δημιουργία Δειγμάτων/
Προεκτυπώσεων/ Προπαρασκευών
(ψηφιακό δοκίμιο με κείμενο και εικόνες
εξ ολοκλήρου τετράχρωμο)

Απαίτηση

Απάντηση

ΝΑΙ

2

Διαστάσεις (σε εκατοστά του μέτρου):
22,5 x 29,5 cm με κοπτικό αυτί

ΝΑΙ

3

Αντίτυπα: [για κάθε ένα από τα τρία
διαχωριστικά ενοτήτων*]
Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα
(186.000)

ΝΑΙ

4

Χρώματα / Εκτύπωση:
Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου
τετράχρωμο. Εκτύπωση δύο όψεων εξ
ολοκλήρου τετράχρωμο

ΝΑΙ

5

Χαρτί:
Velvet 300 gr/m2 με ματ πλαστικοποίηση
Α+Β όψης τετραχρωμία, εκτύπωση Α+Β
όψη τετραχρωμία

ΝΑΙ

6

Βιβλιοδεσία:
Διακόρευση & ένθεση στο κλασέρ

ΝΑΙ

*Η ένθεση των διαχωριστικών ενοτήτων στο κλασέρ αφορά συγκεκριμένη θέση στο κλασέρ (στην
αρχή της κάθε ενότητας) και όχι στην αρχή του κλασέρ.

Μονάδες Γ’,Β1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Φάκελος / Κλασέρ του Portfolio Γλωσσών
Α/Α
1

2

3

4

5

Χαρακτηριστικά
Δημιουργία Δειγμάτων/
Προεκτυπώσεων/ Προπαρασκευών
(ψηφιακό δοκίμιο με κείμενο και εικόνες
εξ ολοκλήρου τετράχρωμο)
Διαστάσεις (σε εκατοστά του μέτρου):
28,5 x 32 x 4 cm με μηχανισμό D
τεσσάρων (4) μεταλλικών κρίκων
Αντίτυπα:
Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες αντίτυπα
(186.000)
Χρώματα / Εκτύπωση:
Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου
τετράχρωμο. Εκτύπωση εσωτερικού και
εξωτερικού εξ ολοκλήρου τετραχρωμία,
ματ πλαστικοποίηση εξωφύλλου &
εσωφύλλου, με τοπικά UV στο εξώφυλλο
Χαρτί:
Velvet 150 gr/m2 λαμιναρισμένο σε
χαρτόνι πάχους 2 χιλ.
(χαρτί εσωτερικής φόδρας: Velvet 150 gr/
m2

Απαίτηση
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

Τελική Συσκευασία:
Σε κούτες των τριάντα (30) τεμαχίων

ΝΑΙ

7

Διανομή:
Γραφεία και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

ΝΑΙ

Μονάδες Γ’,Β1

Απάντηση
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Οδηγός Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας
Α/Α
1

Χαρακτηριστικά
Δημιουργία Δειγμάτων/
Προεκτυπώσεων/ Προπαρασκευών
(ψηφιακό δοκίμιο με κείμενο και εικόνες
εξ ολοκλήρου τετράχρωμο)

Απαίτηση
ΝΑΙ

2

Διαστάσεις (σε εκατοστά του μέτρου):
21 x 29,5 cm

ΝΑΙ

3

Αντίτυπα:
Επτά χιλιάδες αντίτυπα
(7.000)

ΝΑΙ

4

Σελίδες:
Είκοσι σελίδες εσωτερικές (20) [πιθανή
απόκλιση ±10%] + Τέσσερις σελίδες (4)
εξώφυλλο

ΝΑΙ

5

Χρώματα / Εκτύπωση:
Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου
τετράχρωμο. Εκτύπωση εσωτερικού και
εξωτερικού εξ ολοκλήρου τετράχρωμο

ΝΑΙ

6

7

Χαρτί:
Εξώφυλλο Velvet 300 gr/m2 με
πλαστικοποίηση ματ Α όψεως.
Εσωτερικές σελίδες velvet 110 gr/m2.
Βιβλιοδεσία:
Τέσσερις (4) μεταλλικοί συνδετήρες στη
ράχη [καρφίτσα]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

Τελική Συσκευασία:
Σε κούτες των τριάντα (30) τεμαχίων

ΝΑΙ

9

Διανομή:
Γραφεία και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

ΝΑΙ

Μονάδες Γ’,Β1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Πρακτικά
Α/Α

1

2

3

4

Χαρακτηριστικά
Δημιουργία Δειγμάτων/
Προεκτυπώσεων/ Προπαρασκευών
(ψηφιακό δοκίμιο με τετραχρωμία Α όψη
ματ & πλαστικοποίηση Α όψη στο
εξώφυλλο)
Διαστάσεις (σε εκατοστά του μέτρου):
21 x 29,5 cm (Α4)
Σελίδες:
Τριακόσιες πενήντα σελίδες (350)
[πιθανή απόκλιση ±20%]
Αντίτυπα:
Τριακόσια αντίτυπα
(300)

Απαίτηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

Χρώματα / Εκτύπωση:
Εκτύπωση εσωφύλλου: Ασπρόμαυρο
Εκτύπωση εξωφύλλου: Τετραχρωμία Α
όψη ματ πλαστικοποίηση Α όψη

ΝΑΙ

6

Χαρτί:
Γραφής 100 gr/m2 (εσωτερικό εσώφυλλο)
300 gr/m2 Velvet (εξώφυλλο)

ΝΑΙ

7

Τελική Συσκευασία:
Σε κούτες των δέκα (10) τεμαχίων

ΝΑΙ

8

Διανομή:
Στην Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. και στις 13 Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΝΑΙ

Μονάδες Γ’,Β1

Απάντηση
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ΑΡΘΡΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο υποφάκελο οικονομικής προσφοράς εντός
του κύριου φακέλου προσφοράς του Άρθρου 6.Β της παρούσας προκήρυξης, έξω από τον οποίο θα
αναγράφονται οι ενδείξεις του κύριου φάκελου προσφοράς, εκτός της φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Η οικονομική προσφορά του προσφέροντα θα αποτελείται από τους Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς που παρατίθενται κατωτέρω, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
Οικονομική Προσφορά:
o

Που δίνει τιμές σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος,

o

Που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του προσφέρων, ή
σε περίπτωση παράταση της ισχύος αυτής, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και υλοποίησης της
σύμβασης ή σε περίπτωση παράτασης ή μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος αυτής,

o

Από την οποία δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι επιμέρους προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή
προσφοράς, λόγω σφάλματος του προσφέροντα,

o

Της οποία η συνολική τιμή άνευ και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%),
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο Αρθ. 4 της
παρούσας προκήρυξης,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής.
Υλικό ή υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν, θα αναγράφεται στους Πίνακες Οικονομικών Προσφορών
με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή
τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι το υλικό ή η υπηρεσία έχει προσφερθεί
ΔΩΡΕΑΝ. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς που υποχρεούται να συμπληρώσει ο προσφέρων επί
ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να συμπληρωθούν με βάση τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, καθώς,
και με βάση κάθε άλλο στοιχείο που περιλαμβάνεται στην παρούσα και αφορά στην διαμόρφωση των
Οικονομικών Προσφορών.
Οι πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD
ΜΗ επανεγράψιμο) εντός του υποφακέλου της Οικονομικής Προσφοράς. Οι πίνακες θα πρέπει να
δοθούν σε ένα από τα διαδεδομένα “Φύλλα Εργασίας (Spread‐sheets)” για περιβάλλον MS‐Windows
και κατά προτίμηση σε MS‐Excel.
Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή και περιεχόμενο:

Μονάδες Γ’,Β1
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Υλικό

Ποσότητα

Portfolio
Γλωσσών
{Σώμα,
Εσωτερικό
Εξώφυλλο &
Διαχωριστικά
Ενοτήτων}

Εκατόν
ογδόντα
έξι
χιλιάδες
αντίτυπα
(186.000)

Φάκελος /
Κλασέρ του
Portfolio
Γλωσσών

Εκατόν
ογδόντα
έξι
χιλιάδες
αντίτυπα
(186.000)

Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
Πρακτικά

Τιμή ανά
Τιμή ανά μονάδα
Συνολική
Συνολική τιμή υλικού
μονάδα
(συμπεριλαμβανομένου τιμή υλικού (συμπεριλαμβανομένου
(άνευ ΦΠΑ)
ΦΠΑ)
(άνευ ΦΠΑ)
ΦΠΑ)
Ολογράφως
Ολογράφως
Ολογράφως
Ολογράφως
(Αριθμητικώς €)
(Αριθμητικώς €)
(Αριθμητικώς
(Αριθμητικώς
€)
€)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς
€)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς €)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς
€)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς €)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς
€)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς €)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς
€)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς €)

Τριακόσια Ολογράφως
αντίτυπα (Αριθμητικώς
(300)
€)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς €)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς
€)
Ολογράφως
(Αριθμητικώς
€)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς €)

Επτά
χιλιάδες
αντίτυπα
(7.000)

Συνολική τιμή

Ολογράφως(
Αριθμητικώς €)

Σημείωση: Στις παραπάνω προσφερόμενες τιμές για το υλικό και τις απαιτούμενες για αυτό εργασίες
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις (πλην του Φ.Π.Α.)
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των πρώτων υλών.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διανομή του υλικού στις ποσότητες και
στα σημεία που ορίζονται στο παράρτημα
Β της προκήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού

Μονάδες Γ’,Β1

Συνολική τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική τιμή
με ΦΠΑ

Ολογράφως
(Αριθμητικώς
€)

Ολογράφως
(Αριθμητικώς €)
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Σημείωση: Στις ανωτέρω προσφερόμενες τιμές για την σχετική υπηρεσία θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις (πλην του Φ.Π.Α.), όπως το κόστος ασφάλισης
μεταφοράς, συσκευασίας, κόστος πρώτων υλών κ.λ.π. συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης στην
οποία τροποποιηθούν τα σημεία διανομής από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ : Συνολική Τιμή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συνολική τιμή οικονομικής
προσφοράς

(Ολογράφως σε Ευρώ)

(Αριθμητικά σε
Ευρώ)

(Ολογράφως σε Ευρώ)

(Αριθμητικά σε
Ευρώ)

(Ολογράφως σε Ευρώ)

(Αριθμητικά σε
Ευρώ)

(άνευ ΦΠΑ)
Συνολικός
ΦΠΑ
Οικονομικής Προσφοράς
Συνολική τιμή οικονομικής
προσφοράς
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Εάν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, οι προσφερόμενες τιμές για την εκτέλεση και υλοποίηση
της σχετικής σύμβασης, φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο αυτού, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, να ζητήσει εγγράφως
διευκρινίσεις από τους προσφέροντες για την σύνθεση της προσφοράς πριν από την απόρριψή τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 60/2007.

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24 . 01 . 2011, ημέρα Δευτέρα και μέχρι
τις 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151
80 Μαρούσι, 1ος όροφος, Γραφείο 1031.
Για τον υπολογισμό της προαναφερθείσας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών,
εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες από το άρθ. 32 του Π.Δ. 60/2007 συντμήσεις.
Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και θα
παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τη παρούσα προκήρυξη, δεν λαμβάνονται υπόψη. Από το ανωτέρω γραφείο, μπορούν
να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι άνευ αντιτίμου, το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού ή τυχόν
τροποποιήσεις αυτού.
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Το τεύχος της προκήρυξης ή τυχόν τροποποιήσεις αυτού, θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση www.eye.minedu.gov.gr.
Οι παραλήπτες του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού υποχρεούνται αμέσως να τα ελέγξουν από
άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα
Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του
παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε
παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο
χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης
και τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού, είναι ο κος Π.Τάσσης, η κα Α.Καραγεωργοπούλου και η
κα Α.Γαρδίκα, στελέχη της Μονάδας Γ’ της Αναθέτουσας Αρχής, καθημερινώς από τις 9.00 π.μ. έως τις
15.00 μ.μ.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.: 210 3442926 , 210 3443330 και 2103442155
Fax : 210 3442153
Email: ptassis@minedu.gov.gr, lkarageorgopoulou@minedu.gov.gr και agardika@minedu.gov.gr
Επίκληση προφορικών διευκρινίσεων, που παρέχονται από τα ανωτέρω στελέχη ή οποιοδήποτε άλλο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, δεν γίνεται αποδεκτή. Στην περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως από
τους ενδιαφερόμενους διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά το τεύχος προκήρυξης και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο εμπρόθεσμα, αυτές παρέχονται από την
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Περίληψη της προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 απεστάλη για δημοσίευση στο
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/12/2010.
Επίσης, περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Δημοσίων
Διακηρύξεων Συμβάσεων) και στον Ελληνικό Τύπο. Το κόστος δημοσίευσης της περίληψης της
προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των σχετικών Πράξεων.
Επίσης , το παρόν τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής (στην είσοδο του γραφείου 1031) και θα σταλεί στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., στο Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25 . 01 . 2011, ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00πμ από την Επιτροπή,
στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής,
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι – 1ος
όροφος, Γραφείο 1014.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης.
Κατόπιν έκδοσης σχετικής διοικητικής πράξης, θα συγκροτηθεί πενταμελής Επιτροπή, η οποία, αφού
παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πραγματοποιήσει την
αποσφράγιση και την αξιολόγηση αυτών ανά στάδια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στα επιμέρους στάδια παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που προβλέπει η παρούσα, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται τα φυσικά πρόσωπα ή
οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων, συνεταιρισμών, ενώσεων ή κοινοπραξιών οικονομικών
φορέων, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικά έγγραφα από τα
οποία να προκύπτει η εν λόγω ιδιότητα τους, καθώς και οι αντιπρόσωποι αυτών, προσκομίζοντας
σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης και τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικά
έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα των ως ανωτέρω φορέων των οποίων αποτελούν
αντιπρόσωποι.
Η προσκόμιση των προαναφερθέντων νομιμοποιητικών εγγράφων ή/και του παραστατικού
εκπροσώπησης ενώπιον της Επιτροπής, δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής τους μαζί τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο σχετικό υποφάκελο δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 7 της παρούσας προκήρυξης.
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, είναι και κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια του
διαγωνισμού, ως και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Π.Δ
118/2007.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι προσφέροντες
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή είτε κατά την ενώπιον τους
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την σχετική εισήγηση της ανωτέρω
Επιτροπής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.
Κατά τη φάση της αξιολόγησης, οι προσφέροντες υποχρεούνται μετά την κλήση από την Επιτροπή, να
προβούν σε παρουσίαση της προσφοράς του ενώπιον αυτής. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να
ανταποκριθούν στα αιτήματα της Επιτροπής για πραγματοποίηση παρουσιάσεων των προσφορών τους
μέσα στο χρονικό διάστημα που αυτή θα θέσει και το οποίο θα καθορίζεται ανά περίπτωση με βάση την
φύση και το περιεχόμενο των παρουσιάσεων.
Σε περίπτωση που κάποιος προσφέρων δεν αποδεχθεί το αίτημα της Επιτροπής για πραγματοποίηση
παρουσίασης της προσφοράς του, αυτός θα αποκλείεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής
από τον διαγωνισμό.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η τεχνική προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους
όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η παρούσα.
Η Επιτροπή αφότου τα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προσφερόντων , θα ελέγξει το
περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών.
Κατόπιν η Επιτροπή, θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και θα κατατάξει τις
προσφορές, σε πίνακα με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ.
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών, η εισήγηση για την κατακύρωση του διαγωνισμού
πραγματοποιείται για τον πρώτο προσφέροντα στην κατάταξη (ο προσφέρων με τη χαμηλότερη
συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ) αφότου ελεγχθούν για την έγκαιρη και
προσήκουσα υποβολή τους, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντελεστεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του
παρόντος διαγωνισμού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική
προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης
και επιδίκαση αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στον Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 Α).
Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής από οποιοδήποτε
ενδιαφερόμενο, θα εξεταστεί από την Επιτροπή αξιολόγησης προσφυγών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 38 του Π.Δ. 118/2007 η οποία θα συσταθεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

ΑΡΘΡΟ 15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει:
1. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Προκήρυξης .
2. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
3.1. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες λόγω διακοπής ή
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτές.
3.2. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
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Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο του ή να
ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση της στο πλαίσιο αυτού εάν διατυπωθεί αρνητική γνώμη κατά το
προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο από την αρμόδια Ε.Υ.Δ., χωρίς κανείς από τους προσφέροντες, να
δικαιούται πάσης φύσεως αποζημίωση, λόγω της συμμετοχής του στο παρόντα διαγωνισμό ή της
ανάκλησης της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 16. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α) Η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α), σύμφωνα με τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να εφαρμόσει δεκαήμερη προθεσμία αναστολής σύναψης της σύμβασης από την ως
ανωτέρω κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
Η ενδεχόμενη άσκηση προσφυγής και η προθεσμία για την ενδεχόμενη άσκηση ασφαλιστικών μέτρων
κωλύουν περεταίρω τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου.
Με την άπρακτη παρέλευση της ως ανωτέρω προθεσμίας αναστολής σύναψης της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε ο παρόν διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας αναστολής σύναψης της
σύμβασης, να προσέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη.
Ο ανωτέρω δύναται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε
(15) ημέρες από την εκπνοή της ως ανωτέρω προθεσμίας αναστολής σύναψης της σύμβασης. Στην
περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών της σχετικής σύμβασης,
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας
αναστολής σύναψης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης, δεν προσήλθε για
να υπογράψει την σχετική σύμβαση εντός των ανωτέρω προθεσμιών, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο μπορεί ν’ αποφασίσει την
κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, στον επόμενο προσφέροντα κατά σειρά κατάταξης ή την
επανάληψη του διαγωνισμού.
Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο και την Αναθέτουσα Αρχή και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως τούτο τροποποιήθηκε και ισχύει, ενόψει της
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Aναθέτουσα Αρχή
δια του νόμιμου εκπροσώπου του, προ ή κατά την υπογραφή αυτής, υπεύθυνη δήλωση νομίμως
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν. 3414/2005.
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Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, μπορεί να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της
επιχείρησης, προσκομίζοντας και επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.
Β) Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης που δύναται να επέλθει, θα
εξασφαλίζει την εκτέλεση της σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας
προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού και θα συνάψει σύμβαση
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων
της σχετικής σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή αυτής, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς τον ΦΠΑ.
Στο παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης, παρατίθεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ‐ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το έργο του Αναδόχου θα ξεκινήσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα
ολοκληρωθεί εντός εκατό (100) ημερών από αυτήν.
Αναλυτικότερα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους δράσεων που απαιτούνται, για την
εκτέλεση του έργου της σχετικής Σύμβασης, έχει ως κατωτέρω:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενδεχόμενη αίτηση παροχής διευκρινίσεων εκ μέρους
του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της προεκτύπωσης του
υλικού.

Από Υπογραφή Σύμβασης + 3 ημέρες

Παροχή Διευκρινίσεων από την Αναθέτουσα Αρχή στον
Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της προεκτύπωσης του
υλικού.

Από Υπογραφή Σύμβασης + 6 ημέρες

Παράδοση εκ μέρους του Αναδόχου των δύο (2)
δειγμάτων όλου του υλικού σε εκτυπωμένη μορφή.

Από Υπογραφή Σύμβασης + 9 ημέρες

Ενημέρωση του Αναδόχου για τυχόν διορθώσεις εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Από Υπογραφή Σύμβασης + 12 ημέρες

Ενσωμάτωση των τυχόν διορθώσεων της Αναθέτουσας
Αρχής από τον Ανάδοχο και παράδοση των νέων
δειγμάτων όλου του υλικού σε εκτυπωμένη μορφή.

Από Υπογραφή Σύμβασης + 15 ημέρες

Αναπαραγωγή και συσκευασία όλου του υλικού.

Από Υπογραφή Σύμβασης + 55 ημέρες

Διανομή όλου του υλικού.

Από Υπογραφή Σύμβασης + 75 ημέρες

Μονάδες Γ’,Β1

39/75

ΑΔΑ: 4ΙΦΜ9-Ο9

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση
ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» 5/2010

Αποστολή νέου υλικού, σε περίπτωση ελαττωμάτων ή
αστοχίας υλικού

Από Υπογραφή Σύμβασης + 89 ημέρες

Διαβίβαση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή
των Δελτίων Αποστολής και των Πρωτοκόλλων
Προσωρινής ‐ Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής

Από Υπογραφή Σύμβασης + 100 ημέρες

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου της σχετικής σύμβασης, όπως αυτά καταγράφονται
στην παρούσα προκήρυξη, θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΕ, η οποία θα συσταθεί με την έκδοση
σχετικής διοικητικής πράξης.
Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου της σχετικής σύμβασης, θα γίνει από την ΕΠΕ, ύστερα
από έλεγχο των πρωτοκόλλων προσωρινής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής και των λοιπών σχετικών
εγγράφων όπως ζητούνται στην παρούσα Προκήρυξη και τα οποία βεβαιώνουν την παράδοση του
υλικού στα σημεία διανομής που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.
Η παραλαβή του έργου της σχετικής σύμβασης, θα γίνεται σταδιακά, σε αντιστοιχία με τις Εντολές
Εκτέλεσης Εργασιών που θα εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
Έργου.
Κάθε επί μέρους παραλαβή θα γίνεται σε δύο στάδια: α) προσωρινή ποσοτική & ποιοτική παραλαβή
και β) οριστική παραλαβή.
Η προσωρινή ποσοτική & ποιοτική παραλαβή του υλικού θα πραγματοποιείται ανά περίπτωση από
τριμελή Επιτροπή των:


Γραφείων/Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.



13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας.

Ειδικότερα, για το υλικό που θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνη και για την προσωρινή
ποσοτική & ποιοτική παραλαβή του, θα είναι η ΕΠΕ.
Η ποσοτική παραλαβή του υλικού αφορά στην καταμέτρησή του, ενώ η ποιοτική παραλαβή αφορά στην
διαπίστωση εκ μέρους των ανωτέρω αρμοδίων οργάνων, της άριστης κατάστασης του υλικού,
σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα.
Η εκάστοτε τριμελής επιτροπή προσωρινής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής που θα συσταθεί και
ορισθεί με απόφαση του εκάστοτε Διευθυντή της Περιφέρειας και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων
και Γραφείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και η ΕΠΕ του έργου της σχετικής
σύμβασης, αφού αρχικά θα έχει ενημερωθεί από τον Ανάδοχο για την προγραμματισμένη ημερομηνία
αποστολής του υλικού, θα πραγματοποιήσει έλεγχο του υλικού και θα αποστείλει τα απαιτούμενα
έγγραφα στον Ανάδοχο το πολύ εντός μίας (1) εβδομάδας από την παράδοση του υλικού. Σε κάθε
περίπτωση, o Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε να ειδοποιούνται οι ανωτέρω αρμόδιοι τουλάχιστον 5 (πέντε)
ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης του υλικού.
Η προσωρινή ‐ ποσοτική & ποιοτική παραλαβή ολοκληρώνεται με την κατάρτιση και υπογραφή ‐ ανά
περίπτωση – του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής (ποσοτικής και ποιοτικής).
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Υποδείγματα Πρωτοκόλλων Προσωρινής ‐ Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής δίνονται στο
Παράρτημα Γ της παρούσας.
Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή αστοχίας υλικού που θα διαπιστωθεί στο αναφερόμενο χρονικό
διάστημα από τα αρμόδια όργανα παραλαβής και η οποία οφείλεται στην μεταφορά του υλικού, σε
προβληματική εκτύπωση ή προβληματική βιβλιοδεσία, ή ποιότητα εκτύπωσης χαμηλότερη από την
ζητούμενη, ενημερώνεται αναλόγως ο Ανάδοχος, ο οποίος οφείλει να φροντίσει το πολύ εντός μίας (1)
εβδομάδας με δική του δαπάνη αφενός για την επιστροφή σε αυτόν του φθαρμένου υλικού και
αφετέρου για την άμεση αποστολή νέου υλικού.
Τέλος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή με το πλέον πρόσφορο τρόπο:
 Τα δελτία Αποστολής (εκτός του πρωτοτύπου). (Σε αυτές τις περιπτώσεις εκδίδεται τετραπλό
δελτίο αποστολής).
 Τα πρωτόκολλα προσωρινής‐ ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του υλικού.
Όλες οι παραλαβές που θα πραγματοποιήσουν τα αρμόδια όργανα, γίνονται με επιφύλαξη κάθε
νόμιμου δικαιώματός της Αναθέτουσας Αρχής. Σιωπηρή παραλαβή του έργου της σχετικής σύμβασης
δεν νοείται ούτε επιτρέπεται. Η χρήση μέρους ή του συνόλου των παραδοτέων από την Αναθέτουσα
Αρχή χωρίς την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων της Οριστικής Παραλαβής, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι συνιστά Οριστική Παραλαβή του Έργου.
Σε περίπτωση που η ΕΠΕ διαπιστώσει σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη παρούσα και στη
σχετική Σύμβαση, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και το
κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και ενημερώνει αρμοδίως τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση
αυτή λύεται η Σύμβαση και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς
αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Πράξεων με τίτλο «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων
Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Α.Π. 1, 2 και 3 του Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ. και
συγκεκριμένα την ΣΑ με Κωδικό Ε045/8 και Κωδικούς Πράξεων (ΣΑ) 2009ΣΕ04580004, 2009ΣΕ04580005
και 2009ΣΕ04580006, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.
Τραπεζικά τέλη ή άλλα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για τη πληρωμή του ο Ανάδοχος
θα εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια σε ευρώ (€ ) σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς
που υπέβαλλε στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο
τον βαρύνει. Σε κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από τις κείμενες
διατάξεις φόρος, ο οποίος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό
αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή χορηγεί σχετική βεβαίωση.
Οι πληρωμές του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:
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(α) Ενδιάμεσες πληρωμές: 60% του συνολικού συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, με την οριστική παραλαβή μέρους του υλικού
και ειδικότερα:
o

η 1η δόση (30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με την
οριστική παραλαβή τουλάχιστον του 30% του συνόλου των προβλεπόμενων από τη
παρούσα ποσοτήτων Portfolio Γλωσσών – Φακέλου/Κλασέρ Portfolio Γλωσσών και του
Οδηγού Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους Εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής
Γλώσσας.

o

η 2η δόση (το υπόλοιπο 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) με την οριστική παραλαβή τουλάχιστον του 60% του συνόλου των προβλεπόμενων
από τη παρούσα ποσοτήτων Portfolio Γλωσσών – Φακέλου/Κλασέρ Portfolio Γλωσσών και
του Οδηγού Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους Εκπαιδευτικούς Γαλλικής &
Γερμανικής Γλώσσας.

(β) Αποπληρωμή: 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την
οριστική παραλαβή των συνολικά προβλεπομένων από τη παρούσα ποσοτήτων υλικού.
Με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης των αντίστοιχων δαπανών από τους αρμόδιους
φορείς, οι πληρωμές του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν από την οικονομική υπηρεσία της
Αναθέτουσας Αρχής εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία
κοινοποίησης των πρακτικών οριστικής παραλαβής του υλικού και των λοιπών απαιτούμενων
εγγράφων σε αυτήν, εφόσον ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει εντός της προθεσμίας αυτής τα
προβλεπόμενα κατά νόμο δικαιολογητικά για τις πληρωμές του και το αρμόδιο για τη διοίκηση της
Αναθέτουσας Αρχής όργανο έχει υπογράψει τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά. Η Αναθέτουσα Αρχή
δεν θα προχωρεί σε καμία πληρωμή εάν το υλικό δεν έχει παραληφθεί οριστικά από την ΕΠΕ σύμφωνα
με τα όσα σχετικά προβλέπονται στη παρούσα Προκήρυξη.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το παρόντα διαγωνισμό
χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σχετικής σύμβασης αζημίως
υπέρ αυτής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, o
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
Όποτε, βάσει της σύμβασης, ένα ποσό είναι επιστρεπτέο ή πληρωτέο από τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί να το αφαιρέσει από οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται ή καθίσταται μεταγενέστερα
απαιτητό από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σύμβαση της παρούσας προκήρυξης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης: ………………………………………………………….
Ημερομηνία Έκδοσης:………………………………………
Προς: Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Δράσεων), Ανδρέα Παπανδρέου 37 , 151 80 Μαρούσι
Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν ………………………………… για …..................................€ (ΕΥΡΩ)
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος τής
διαιρέσεως και διηζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα: της Εταιρίας/Φορέα ………………………………….………….. οδός
……………………………….………. Αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών/Φορέων
α)……………………………………………….... οδός ........................................ αριθμός .................Τ.Κ………………
β)…………………………………………..….…. οδός ........................................ αριθμός .................Τ.Κ………………
γ)………………………………………..……….. οδός ........................................ αριθμός .................Τ.Κ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} για τη
συμμετοχή στον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ενημερωτικού και
εκπαιδευτικού υλικού»

με αρ.προκ. 5/2010 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών

Δράσεων, προϋπολογισμού Ενός εκατομμυρίου Εξακοσίων Τριάντα Χιλιάδων Ευρώ (1.630.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), σύμφωνα με τους όρους του τεύχους προκήρυξης του
προαναφερθέντος διαγωνισμού.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα: της εν λόγω Εταιρίας/Φορέα.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών/Φορέων της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η
καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………………………
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 1 (ένα)
μήνα από τον χρόνο ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού)
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης: …………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης:…………………………………….
Προς: Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Δράσεων), Ανδρέα Παπανδρέου 37 , 151 80 Μαρούσι
Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν ……………………………………. για ………………………………..€ (ΕΥΡΩ)
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διηζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα : της Εταιρίας/φορέα …………………………………..………… Οδός
……………………………..……. Αριθμός ……………. Τ.Κ. ……………………..…}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών/Φορέων
α) ……………………………………..………… οδός ……………………..…………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) …………………………………..…………… οδός ……………………..…………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των Ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που
αφορά στον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων με
τίτλο «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού»
προκήρυξης

5/2010,

συνολικού

συμβατικού

τιμήματος….…………….Ευρώ

με αρ.

(………………….€)

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας
Η παρούσα ισχύει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δυο (2) μηνών από την οριστική παραλαβή του έργου
της σχετικής σύμβασης ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

1

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

2

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

3

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

4

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

5

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

4ο Γραφείο Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

6

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

5ο Γραφείο Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

7

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

6ο Γραφείο Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

8

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

7ο Γραφείο Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

9

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

10

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

11

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΩΡΟΥ 9 ΟΜΟΝΟΙΑ
10432
ΔΩΡΟΥ 9 ΟΜΟΝΟΙΑ
10432
ΥΜΗΤΤΟΥ 219
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 11633
ΔΩΡΟΥ 9 ΟΜΟΝΟΙΑ
10432
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 187
ΑΘΗΝΑ 11253
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 187
ΑΘΗΝΑ 11253

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

152

6

2.362

86

1.630

63

2.002

82

2.112

75

2.311

92

Λ ΠΑΠΑΓΟΥ 48
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ
15771
ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 84 &
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16346
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448,
15342 ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1.172

47

2.434

82

1.266

35

1ο Γραφείο Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 14
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234

2.328

69

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΣ 8
ΜΑΡΟΥΣΙ 15124

2.385

80

12

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΙΑΣ 13
Ν. ΙΩΝΙΑ 14231

2.864

84

13

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

198

6

14

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

897

33

15

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1.362

39

Μονάδες Γ’,Β1

ΜΑΚΡΗΣ 3, 12241
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 193,
12241 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΑΡΝΗΘΟΣ 3 &
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙ 12462
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Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

16

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 59
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12110

2.546

90

17

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

4ο Γραφείο Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 13562

1.321

39

18

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

5ο Γραφείο Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 112
ΙΛΙΟΝ 13122

2.738

65

19

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 97,
17455 ΑΛΙΜΟΣ

716

16

20

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΘΗΣΕΩΣ 283
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17674

1.814

55

1.847

61

2.222

63

1.286

41

51

2

2.250

65

2.894

86

2.663

75

1.166

45

21

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

22

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

23

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

4ο Γραφείο Π.Ε Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

24

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

25

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

26

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

27

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

28

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Μονάδες Γ’,Β1

ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
210 & ΛΕΣΒΟΥ Ν.
ΣΜΥΡΝΗ 17123
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ 18 &
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ
16675 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΘΑΛΕΙΑΣ 6 &
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
10‐12 17343 ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 150 &
ΑΝΔΡΙΚΟΥ 4 (1
ΟΡΟΦΟΣ) Τ.Κ. 153 54
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 32
ΑΧΑΡΝΕΣ 13671
ΟΘ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
ΚΟΡΩΠΙ 19400
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 100 ΚΑΙ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΓΕΡΑΚΑΣ
15344
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 75
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14565
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Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

29

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 19,
19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

655

29

30

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 19
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200

1.894

65

1.121

24

438

20

2.007

73

2.046

71

2.402

88

1.375

49

474

22

305

16

456

27

31

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

32

ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

33

ΠΕΙΡΑΙΑ

1ο Γραφείο Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

34

ΠΕΙΡΑΙΑ

2ο Γραφείο Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

35

ΠΕΙΡΑΙΑ

3ο Γραφείο Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΥΛΗΣ 48 &
ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341
ΚΑΡΑΟΛΗ &
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50,
18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ &
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18532
ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 55‐57
ΝΙΚΑΙΑ 18450
ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ
6 & ΦΙΛΩΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531

36

ΠΕΙΡΑΙΑ

4ο Γραφείο Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

37

ΠΕΙΡΑΙΑ

38

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

39

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

5ο Γραφείο Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1ο Γραφείο Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
48
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18120
ΠΟΡΟΣ 18020
ΚΥΠΡΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ,
30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Α. ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ 2,
30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

40

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 17
ΑΓΡΙΝΙΟ 30100

940

29

41

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΟΥ ΣΟΥΛΟΥ 13
ΑΓΡΙΝΙΟ 30100

901

33

42

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4ο Γραφείο Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ν. ΣΤΡΑΤΟΥ 65
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 30500

205

14

43

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

5ο Γραφείο Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 17
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30300

485

20

Μονάδες Γ’,Β1
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Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

44

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

6ο Γραφείο Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 9
ΘΕΡΜΟ 30008

155

8

45

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

7ο Γραφείο Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 6
ΒΟΝΙΤΣΑ 30002

288

18

46

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΜΥΜΩΝΗΣ 7Β,
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

602

22

47

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΓ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 4
ΑΡΓΟΣ 21200

697

24

246

10

1.062

35

21

2

216

10

604

24

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
ΚΡΑΝΙΔΙ 21300
ΠΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 22007
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΑΣΤΡΟΣ 22001
ΑΣΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ,
47100 ΑΡΤΑ

48

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

49

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

50

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

51

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

52

ΑΡΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΑΡΤΑΣ

53

ΑΡΤΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΑΡΤΑΣ

ΑΡΑΧΘΟΥ 17
ΤΚ 47 100 ΑΡΤΑ

414

22

54

ΑΧΑΪΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 217, 26110
ΠΑΤΡΑ

212

8

55

ΑΧΑΪΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 217
ΠΑΤΡΑ 26110

1.550

55

56

ΑΧΑΪΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ

851

39

57

ΑΧΑΪΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ

81

4

58

ΑΧΑΪΑΣ

4ο Γραφείο Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 217
ΠΑΤΡΑ 26110

1.628

63

59

ΑΧΑΪΑΣ

5ο Γραφείο Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 217
ΠΑΤΡΑ 26110

1.303

53

Μονάδες Γ’,Β1

ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 28, 25100
ΑΙΓΙΟ
ΑΠΟΣΤ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ 1,
25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
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Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

60

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

61

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

62

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

63

ΔΡΑΜΑΣ

64

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

ΑΙΣΧΥΛΟΥ &
ΟΔΥΣΣΕΩΣ 32100
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΠΥΡΙ ΘΗΒΑ 32200
ΘΗΒΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΕΡΜΑ
Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ 51100

942

47

1.015

47

500

18

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΔΡΑΜΑ 66100

1.088

37

ΔΡΑΜΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΔΡΑΜΑ 66100

807

49

65

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1.291

45

66

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1.252

45

67

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

KAΛYMNOΣ 85200

724

35

68

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3ο Γραφείο Π.Ε
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΑΗ 4
ΚΩΣ 85300

826

29

69

ΕΒΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

561

18

70

ΕΒΡΟΥ

1ο Γραφείο Π.Ε ΕΒΡΟΥ

787

24

71

ΕΒΡΟΥ

2ο Γραφείο Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 167
ΣΟΥΦΛΙ 68400

270

14

72

ΕΒΡΟΥ

3ο Γραφείο Π.Ε ΕΒΡΟΥ

ΟΡΦΕΩΣ 53
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 68300

298

14

73

ΕΒΡΟΥ

4ο Γραφείο Π.Ε ΕΒΡΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 54
Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 68200

492

18

74

ΕΥΒΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8
ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

822

31

Μονάδες Γ’,Β1

1ο Γραφείο Π.Ε
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
2ο Γραφείο Π.Ε
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2,
85100 ΡΟΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2
85100 ΡΟΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19, 68100
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19
68100
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

75

ΕΥΒΟΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8
ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

1.704

71

76

ΕΥΒΟΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

417

18

77

ΕΥΒΟΙΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

383

22

78

ΕΥΒΟΙΑΣ

4ο Γραφείο Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

221

8

79

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

209

8

80

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 78
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100

842

35

597

12

581

22

392

22

221

6

387

24

1.481

55

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 4,
34003 ΚΥΜΗ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
62 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 34001
Α. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100

81

ΗΛΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 21 &
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, 27100
ΠΥΡΓΟΣ

82

ΗΛΕΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23
ΑΜΑΛΙΑΔΑ 27200

83

ΗΛΕΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

84

ΗΛΕΙΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

85

ΗΛΕΙΑΣ

4ο Γραφείο Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

86

ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ

87

ΗΜΑΘΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ
5ΝΑΟΥΣΑ 59200

655

35

88

ΗΜΑΘΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 59300

900

43

89

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 15
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71304

405

20

90

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1ο Γραφείο Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 15
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71304

2.530

80

Μονάδες Γ’,Β1

ΠΑΡΟΔΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΝΑ 27053
ΚΡΕΣΤΕΝΑ 27055
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 21
& ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΠΥΡΓΟΣ 27100
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44,
59100 ΒΕΡΟΙΑ
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Οδηγός
Εφαρμογής του
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Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
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Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

91

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2ο Γραφείο Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 15
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71304

2.208

77

92

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3ο Γραφείο Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
70300

360

12

93

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4ο Γραφείο Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΙΡΕΣ
70400

561

27

94

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 60
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 46100

513

18

95

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 60
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 46100

266

16

96

ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ & ΜΗΛΟΥ
33, 54638
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

136

6

97

ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54248

1.760

57

98

ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.333

37

99

ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.739

53

100

ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΥΝΗ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54625

1.364

53

101

ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΑΝΤΟΣ 3
ΠΕΡΑΙΑ 57109

1.760

45

102

ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

27

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ & ΤΣΕΛΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22,
56430, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

1.190

103

6ο Γραφείο Π.Ε ΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

99

2

104

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΡ. ΜΠΡΑΤΟΥΝΑ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54626

2.201

61

Μονάδες Γ’,Β1

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 59
& ΣΟΥΜΕΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 55132
ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ & ΜΗΛΟΥ
33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
54638
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ΑΔΑ: 4ΙΦΜ9-Ο9

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση
ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» 5/2010
Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

105

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 56430

2.440

65

106

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 56430

1.812

65

107

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4ο Γραφείο Π.Ε ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 7‐9
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 57200

1.353

57

108

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5ο Γραφείο Π.Ε ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 56430

1.707

55

109

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6ο Γραφείο Π.Ε ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 56430

2.021

53

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ &
ΣΤΑΔΙΟΥ 12, Τ.Κ.
45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

0

0

818

29

110

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

111

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο Γραφείο Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ &
ΣΤΑΔΙΟΥ 12
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45333

112

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2ο Γραφείο Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ &
ΣΤΑΔΙΟΥ 12
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45333

886

37

113

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3ο Γραφείο Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ &
ΣΤΑΔΙΟΥ
12ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45333

667

31

114

ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20
ΚΑΒΑΛΑ 65110

359

16

115

ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20
ΚΑΒΑΛΑ 65110

1.100

41

116

ΚΑΒΑΛΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
64100

489

24

117

ΚΑΒΑΛΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΑΡΙΟΥ 2
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 64200

652

35

Μονάδες Γ’,Β1
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Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

118

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 56
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 43100

391

16

119

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 56
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 43100

744

35

120

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΙΕΡΙΟΥ 88 ΣΟΦΑΔΕΣ
43300

238

14

121

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 43060

116

8

122

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4ο Γραφείο Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 11Α
ΠΑΛΑΜΑΣ 43200

192

12

123

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

712

37

124

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

179

12

125

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

424

18

126

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

843

39

127

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

672

39

128

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

652

27

129

ΚΙΛΚΙΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ

130

ΚΙΛΚΙΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ

131

ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

132

ΚΟΖΑΝΗΣ

133

ΚΟΖΑΝΗΣ
Μονάδες Γ’,Β1

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 52100
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΣΤΟΡΙΟ 52051
2ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΕΛΕΚΑ‐ΑΛΕΠΟΥ)
ΚΕΡΚΥΡΑ 49100
2ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΕΛΕΚΑ‐ΑΛΕΠΟΥ)
ΚΕΡΚΥΡΑ 49100
2ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΕΛΕΚΑ‐ΑΛΕΠΟΥ)
ΚΕΡΚΥΡΑ 49100
ΜΑΖΑΡΑΚΗ 2
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, 61100
ΚΙΛΚΙΣ
ΤΕΡΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ
ΓΚΟΝΟΥ 65
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 61300
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 50100
ΚΟΖΑΝΗ

818

31

406

18

365

18

1ο Γραφείο Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΚΟΖΑΝΗ 50100

1.030

39

2ο Γραφείο Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

Β. ΟΛΓΑΣ 23
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 50200

1.129

39
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Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

134

ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 5
ΣΙΑΤΙΣΤΑ 50300

342

16

135

ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο Γραφείο Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΚΕΔ/ΧΩΝ 4 50500
ΣΕΡΒΙΑ

252

14

136

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 52
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100

799

29

137

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 52
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100

1.033

37

138

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΡΑΤΟΥ 20
ΚΙΑΤΟ 20200

681

27

139

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

603

24

140
141

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1ο Γραφείο Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2ο Γραφείο Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

309
235

10
16

142

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

3ο Γραφείο Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΦΗΡΑ
ΘΗΡΑ 84700

417

16

143

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

4ο Γραφείο Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΛΑΚΑ
ΜΗΛΟΣ 84800

136

6

144

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

5ο Γραφείο Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΤΗΝΟΣ 84200

121

4

145

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

6ο Γραφείο Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΟΣ 84400

354

14

561

27

379

18

387

18

0

0

ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ 18,
84100 ΣΥΡΟΣ
ΝΑΞΟΣ 84300
ΑΝΔΡΟΣ 84500

146

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν.Α.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 ΧΛΜ.
Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ‐
ΓΥΘΕΙΟΥ, 23100
ΣΠΑΡΤΗ

147

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ 24
ΓΥΘΕΙΟ 23200

148

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ

149

ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

Μονάδες Γ’,Β1

ΜΟΛΑΟΙ 23052
ΔΗΜΗΤΡΑΣ &
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 10 41221
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ΑΔΑ: 4ΙΦΜ9-Ο9

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση
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Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

1.436

61

1.636

47

ΛΑΡΙΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ &
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 10 41221
ΛΑΡΙΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ &
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 10 41221
ΛΑΡΙΣΑ

150

ΛΑΡΙΣΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

151

ΛΑΡΙΣΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

152

ΛΑΡΙΣΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 13
ΕΛΑΣΣΩΝΑ 40200

295

14

153

ΛΑΡΙΣΑΣ

4ο Γραφείο Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 7
ΦΑΡΣΑΛΑ 40300

332

14

154

ΛΑΡΙΣΑΣ

5ο Γραφείο Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

1.134

33

155

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ

596

22

156

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1ο Γραφείο Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ

509

16

157

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2ο Γραφείο Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ

374

16

158

ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ

1.212

63

159

ΛΕΣΒΟΥ

1ο Γραφείο Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗ 81107
ΚΑΛΛΟΝΗ

370

24

160

ΛΕΣΒΟΥ

2ο Γραφείο Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΡΙΜΝΑ
ΛΗΜΝΟΣ 81400

319

16

161

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΒΕΛΑ 11
ΛΕΥΚΑΔΑ 31100

396

14

162

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 74, 38001
ΒΟΛΟΣ

715

29

163

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΤ. ΚΟΜΗΤΑ 92
ΑΛΜΥΡΟΣ 37100

360

20

Μονάδες Γ’,Β1

ΔΗΜΗΤΡΑΣ &
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 10
ΛΑΡΙΣΑ 41221
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 72100
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΜΗΡΙΑΣ 6
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 72200
ΔΙΟΙΚΗΤΉΡΙΟ ΣΗΤΕΙΑ
72300
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3,
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
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Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

164

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 74
ΒΟΛΟΣ 38001

1.210

51

165

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 74
ΒΟΛΟΣ 38001

1.253

59

166

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24100
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1.077

39

167

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 24500

448

22

168

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 5
ΜΕΣΣΗΝΗ 22100

1.052

47

169

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 18
ΠΥΛΟΣ 24001

291

16

170

ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ
30ΞΑΝΘΗ 67100

1.686

43

171

ΞΑΝΘΗΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30
ΞΑΝΘΗ 67100

343

14

172

ΞΑΝΘΗΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30
ΞΑΝΘΗ 67100

303

12

173

ΞΑΝΘΗΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30
ΞΑΝΘΗ 67100

211

16

174

ΠΕΛΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ

211

10

175

ΠΕΛΛΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ

395

27

176

ΠΕΛΛΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ

1.300

61

177

ΠΕΛΛΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ

653

35

178

ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ

1.400

33

179

ΠΙΕΡΙΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ

229

12

Μονάδες Γ’,Β1

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, 58200
ΕΔΕΣΣΑ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 3
ΑΡΙΔΑΙΑ 58400
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 112
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 58100
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 73 58 200
ΕΔΕΣΣΑ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 8,
60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΒΕΡΩΦ 9 ΑΙΓΙΝΙΟ
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Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

60300
180

ΠΙΕΡΙΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 8
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60100

934

41

181

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΦΟΡΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΕ)
ΠΡΕΒΕΖΑ 48100

660

27

182

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΦΟΡΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΕ)
ΠΡΕΒΕΖΑ 48100

347

20

183

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 23
ΡΕΘΥΜΝΟ 74100

747

22

184

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 23
ΡΕΘΥΜΝΟ 74100

648

24

185

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΕΡΑΜΑ 74052

226

12

186

ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

955

35

187

ΡΟΔΟΠΗΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

163

8

188

ΡΟΔΟΠΗΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

145

6

189

ΣΑΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΣΑΜΟΥ

542

33

190

ΣΑΜΟΥ

1ο Γραφείο Π.Ε ΣΑΜΟΥ

119

12

191

ΣΕΡΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2
ΣΕΡΡΕΣ 62110

643

22

192

ΣΕΡΡΩΝ

1ο Γραφείο Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2
ΣΕΡΡΕΣ 62110

935

39

193

ΣΕΡΡΩΝ

2ο Γραφείο Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν.
ΖΙΧΝΗ 62042

311

18

Μονάδες Γ’,Β1

ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 91,
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 91,
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 91,
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ι. ΛΕΚΑΤΗ & ΚΑΝΑΡΗ
83100 ΣΑΜΟΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΟΤΕ, ΑΓ.
ΚΥΡΙΚΟΣ 83 300,
ΙΚΑΡΙΑ
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Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

194

ΣΕΡΡΩΝ

3ο Γραφείο Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΝΙΓΡΙΤΑ 62200

207

18

195

ΣΕΡΡΩΝ

4ο Γραφείο Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ,
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
62300

314

20

196

ΣΕΡΡΩΝ

5ο Γραφείο Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 1
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 62400

279

14

197

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2
ΤΡΙΚΑΛΑ 42100

345

16

198

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1ο Γραφείο Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ
2ΤΡΙΚΑΛΑ 42100

498

31

199

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2ο Γραφείο Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 30Α
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 42200

275

14

200

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3ο Γραφείο Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΡΤΑΣ 120
ΠΥΛΗ 42032

104

6

201

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4ο Γραφείο Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2
ΤΡΙΚΑΛΑ 42100

747

29

202

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 87, 35100
ΛΑΜΙΑ

0

0

203

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 5
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 35200

723

29

204

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 87
ΛΑΜΙΑ 35100

912

37

205

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 87
ΛΑΜΙΑ 35100

1.053

48

206

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100
ΦΛΩΡΙΝΑ

587

21

207

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2
ΑΜΥΝΤΑΙΟ 53200

225

15

208

ΦΩΚΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΦΙΛΟΘΕΟΥ 20
ΑΜΦΙΣΣΑ 33100

512

32

Μονάδες Γ’,Β1
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Portfolio Γλωσσών
με Φάκελο/Κλασέρ
Portfolio Γλωσσών
(αριθμός
αντιτύπων)

Οδηγός
Εφαρμογής του
Portfolio
Γλωσσών για
τους
Εκπαιδευτικούς
Γαλλικής &
Γερμανικής
Γλώσσας
(αριθμός
αντιτύπων)

472

21

372

19

769

32

399

21

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ/ΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

209

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

210

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1ο Γραφείο Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

211

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2ο Γραφείο Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

212

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

3ο Γραφείο Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

213

ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8Β
ΧΑΝΙΑ 73100

683

25

214

ΧΑΝΙΩΝ

1ο Γραφείο Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8Β
ΧΑΝΙΑ 73100

1.120

36

215

ΧΑΝΙΩΝ

2ο Γραφείο Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ

ΚΙΣΣΑΜΟΣ 73400

475

23

216

ΧΑΝΙΩΝ

3ο Γραφείο Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8Β
ΧΑΝΙΑ 73100

1.250

48

217

ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΧΙΟΥ

ΟΙΝΟΠΙΩΝΟΣ 1,
82100 ΧΙΟΣ

1.021

52

Μονάδες Γ’,Β1

22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1,
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΑΡΝΑΙΑ 63074
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ 12‐14 Ν.
ΜΟΥΔΑΝΙΑ 63200
63077 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1

Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πρακτικά
(αριθμός
αντιτύπων)

1022

Ανδρέα
Παπανδρέου
37, 15180,
Μαρούσι,
Αθήνα

170

Πρακτικά
(αριθμός
αντιτύπων)

ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τσόχα 15‐17, Τ.Κ 11521,
ΑΘΗΝΑ

10

2

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
Τ.Κ. 57 001 Θέρμη ΘΕΣ/ΚΗΣ

10

3

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Τέρμα Σισμανόγλου Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

10

4

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρκαδίου 8
Τ.Κ. 351 00 ΛΑΜΙΑ

10

5

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μανδηλαρά 23
Τ.Κ. 412 22 ΛΑΡΙΣΑ

10

6

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10

7

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Φ. Τζαβέλα & Σταδίου 12
Τ.Κ. 453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

10

8

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μακρυγιάννη 22
Τ.Κ. 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

10

Αλυκές Ποταμού Τ.Κ. 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ

10

9

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

10

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομήρου 15 & Εστίας 2
Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ

10

13

ΠΕΡ. Δ/ΘΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κέννεντυ 38‐40
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ

10

Ακτή Δυμαίων 25Α &
Σκαγιοπουλίου
Τ.Κ. 26 222 ΠΑΤΡΑ
Ελ. Βενιζέλου 26
Τ.Κ. 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

10
10

Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στα ανωτέρω σημεία διανομής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, μετά από τη σχετική ενημέρωση που θα έχει από την Αναθέτουσα Αρχή, να
διεκπεραιώσει την διανομή υλικού στα νέα σημεία χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας
Αρχής.

Μονάδες Γ’,Β1

63/75

ΑΔΑ: 4ΙΦΜ9-Ο9

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση
ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» 5/2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ‐ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Πρωτόκολλο Προσωρινής – Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής
Για το...........Γραφείο/Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού
Επιτροπή Προσωρινής – Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, βεβαιώνει τα ακόλουθα:

, η τριμελής

Ι. Παραλάβαμε τα παρακάτω:
Υλικό

Προβλεπόμενη
Ποσότητα

Παραληφθείσα
Ποσότητα

Κουτές Συσκευασίας
Αντίτυπα Portfolio Γλωσσών με Φάκελο/Κλασέρ αυτού
Αντίτυπα Οδηγού Εφαρμογής Portfolio Γλωσσών για τους
Εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας
Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………………..

ΙΙ. Ελέγχθηκε η ποιότητα των αντιτύπων του Portfolio Γλωσσών με τον Φάκελο/Κλασέρ αυτού και του
Οδηγού Εφαρμογής Portfolio Γλωσσών για τους Εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας από
κάθε κούτα συσκευασίας που παραδόθηκε.
Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

(Σφραγίδα
υπηρεσίας)

Ο αντιπρόσωπος του Αναδόχου

1. .…………………………….

2.……………………………

(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)

1. Μέλος της Επιτροπής
.…………………………….
(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)
2. Μέλος της Επιτροπής
..…………………………….
(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)
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Πρωτόκολλο Προσωρινής – Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής
Η ΕΠΕ της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., βεβαιώνει τα ακόλουθα:
Ι. Παραλάβαμε τα παρακάτω:
Προβλεπόμενη
Ποσότητα

Υλικό

Παραληφθείσα
Ποσότητα

Κουτές Συσκευασίας
Αντίτυπα Πρακτικών
Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………

ΙΙ. Ελέγχθηκε η ποιότητα των αντιτύπων των πρακτικών από κάθε κούτα συσκευασίας που παραδόθηκε:
Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………

Ο πρόεδρος της ΕΠΕ

(Σφραγίδα
υπηρεσίας)

Ο αντιπρόσωπος του Αναδόχου

1. …………………………….

2.……………………………

(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)

1.Μέλος
Επιτροπής…………………………….

της

(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)
2.Μέλος
Επιτροπής…………………………….

της

(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)
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Πρωτόκολλο Προσωρινής – Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής
Η τριμελής Επιτροπή Προσωρινής ‐ Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης ………………………………., βεβαιώνει τα ακόλουθα:
Ι. Παραλάβαμε τα παρακάτω:
Υλικό

Προβλεπόμενη
Ποσότητα

Παραληφθείσα
Ποσότητα

Κουτές Συσκευασίας
Αντίτυπα Πρακτικών
Παρατηρήσεις:……………………………….

ΙΙ. Ελέγχθηκε η ποιότητα των αντιτύπων των πρακτικών από κάθε κούτα συσκευασίας που παραδόθηκε:

Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………

(Σφραγίδα
υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ο αντιπρόσωπος του Αναδόχου

1. .…………………………….

2.……………………………

(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)

1. Μέλος της Επιτροπής
.…………………………….
(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)
2. Μέλος της Επιτροπής
..…………………………….
(Ονοματεπώνυμο‐ Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Στο Μαρούσι σήμερα, …………………………………….201.., ημέρα ……………………..…..….., μεταξύ :
α) αφενός, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων – (εν συντομία «Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.») (αποκαλούμενη στη συνέχεια ως
Αναθέτουσα Αρχή) που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180)
εκπροσωπούμενης νόμιμα από ………………………………………………………………………………………..
και
β) αφετέρου τ… …………………………….………………. με την επωνυμία …………………………….…………………..., που
εδρεύει στ…. ………….............................., οδός ......................................................................, με Α.Φ.Μ.
.........................................., Δ.Ο.Υ. .................................................... (αποκαλούμενη στη συνέχεια ως
Ανάδοχος) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον
κ........................................................................., Ιδιότητα ........................................................, με Αρ.
Δελτίου Ταυτότητας .....................................................
κατά τη σύναψη της παρούσης συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Προγραμμάτων ΚΠΣ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων
του Κ.Π.Σ.» του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του εδ. γ’
της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α), όπως συμπληρώθηκαν με τις
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διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α) και την παράγραφο 9β
του άρθρου 1 του Ν.2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α).
4. Τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού
Λογαριασμού του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 11 του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206 Α)
και συμπληρωματικά οι διατάξεις των Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 A) και Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α)
5. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
7. Τον Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο» και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθ.4 «Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης».
8. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων −
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»
9. Τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005»
10. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) υπ΄αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 και 1828/2006
της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της οδηγίας 18/2004/ΕΚ» συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α)
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
12. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’αρ. πρωτ. 2876/7‐10‐2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
σε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
14. Την με αρ.πρωτ. 20087/2008 (ΦΕΚ 2665 Β) ΚΥΑ με, με την οποία τροποποιήθηκε η 10756/2002
(ΦΕΚ 1343 Β), που αφορούσε την οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων
ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
15. Την με αρ.πρωτ. 4327/30‐08‐2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1387 Β) «Τροποποίηση της με αριθμ. 329/2005
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 210 Β)»
16. Την με αρ.πρωτ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673 Β)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005»
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17. Την με αρ. πρωτ. Φ908/147082/Η/30‐11‐2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ) περί διορισμού του κου
Βασιλείου Κουλαϊδή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ).
18. Την με αρ.πρωτ. 141/29‐1‐2004 ΥΑ (ΦΕΚ 269 Β) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού ΥπΕΠΘ», όπως ισχύει.
19. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/20‐3‐2008 (ΦΕΚ 540 Β) ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Την με αρ.πρωτ. 20467/02‐08‐2009 εγκύκλιο «Περί της εφαρμογής της διάταξης του άρθ. 8, παρ. 4
του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005» των Υπουργών
Εσωτερικών και Ανάπτυξης.
21. Το με αρ. πρωτ. 33/05‐01‐2009 εισερχόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ
«Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» του ΥπΕΠΘ περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας
δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο.
22. Τις με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 4540/01‐04‐2009, 4542/01‐04‐2009 και 4544/01‐04‐2009
Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε. Π. Ε.Δ.Β.Μ. όπως
τροποποιήθηκαν με τις αρ.πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ 13462/21‐09‐2010, 13463/21‐09‐2010 και
13464/21‐09‐2010 Αποφάσεις αντίστοιχα, καθώς και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Πράξεων.
23. Tο υπ’ αρ. 525/14‐10‐2010 Υ.Σ. με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του
παρόντος διαγωνισμού, καθώς και το υπ’αρ. 550/03‐11‐2010 Υ.Σ. με το οποίο διατυπώθηκε η
σχετική σύμφωνη γνώμη από την Μονάδα Β1 της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.
24. Το με αρ. πρωτ. 22654/15‐11‐2010 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ περί της χορήγησης προέγκρισης
δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού.
25. Την με αρ. πρωτ.
10725/13‐12‐2010 απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. περί της
έγκρισης διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
26. Την υπ’ αρ. πρωτ. …………………………………… Απόφαση τ…………………………….……………………………….για
την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του σχετικού Διαγωνισμού.
27. Την υπ’ αρ. πρωτ ................................... Απόφαση τ…………………………….………………………………… με
την
οποία
εγκρίνονται
τα
υπ’
αριθμ
…………............................................................................................ πρακτικά της ανωτέρω Επιτροπής
και
κατακυρώνεται
ο
σχετικός
διαγωνισμός
στ………………………………………………………………………………………………………….……………..
28. Το με αρ.πρωτ…………έγγραφο της Ε.Υ.Ε. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. περί της χορήγησης προέγκρισης της
διαδικασίας ανάθεσης της σχετικής σύμβασης.
29. Το υπ’ αρ. πρωτ……………………………………………. έγγραφο της Ε.Υ.Ε .προς τον Ανάδοχο σχετικά με την
ανακοίνωση της κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού.
30. Την με αρ.πρωτ……….υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου.
31. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα θα βαρύνει την Σ.Α. Ε045/8 και
Κωδικούς Πράξεων (ΣΑ) 2009ΣΕ04580004, 2009ΣΕ04580005 και 2009ΣΕ04580006 από τις οποίες
χρηματοδοτούνται οι σχετικές Πράξεις.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος θα παράσχει υπηρεσίες για την:
 Την αναπαραγωγή και την διανομή εκπαιδευτικού υλικού το οποίο συνίσταται από: α) Το Portfolio
Γλωσσών με τον σχετικό Φάκελο/Κλασέρ αυτού, και β) Τον Οδηγό Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών
για τους Εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας.
 Την αναπαραγωγή και την διανομή επιμορφωτικού υλικού το οποίο θα παραχθεί από τους Σχολικούς
Συμβούλους Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, με τη μορφή Πρακτικών.
Το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και οι υπηρεσίες που θα παράσχει και οι εργασίες που θα εκτελέσει ο
Ανάδοχος, περιγράφονται αναλυτικότερα στη προκήρυξη του διαγωνισμού.
Ο Ανάδοχος θα διανείμει το προβλεπόμενο υλικό στις ποσότητες και στα σημεία διανομής που
καταγράφονται στο παράρτημα Β της προκήρυξης του διαγωνισμού.
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται πως θα υλοποιήσει τη σύμβαση σύμφωνα την υποβληθείσα προσφορά του και
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη προκήρυξη του διαγωνισμού και τη παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατό (100) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της. Το
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, παρατίθεται στη προκήρυξη του διαγωνισμού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
εργασίες και υπηρεσίες εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της
σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δράσεων αυτού, εάν κρίνει ότι αυτό
επιβάλλεται, για εύλογο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για
την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς το συγκεκριμένο σημείο ή δράση.
Η παράταση της διάρκειας της παρούσας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του
Αναδόχου το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή προ της εκπνοής της, σύμφωνα με
διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή του υλικού που θα διανείμει ο Ανάδοχος, θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας
προσωρινής ποσοτικής‐ποιοτικής παραλαβής από τα αρμόδια όργανα στα απαιτούμενα σημεία διανομής
του και της οριστικής παραλαβής από την ΕΠΕ που θα οριστεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης
από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που καταγράφεται αναλυτικότερα
στο Άρθρο 19 της προκήρυξης του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α) Το συμβατικό τίμημα για το έργο της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των
……………………………………………………………………………….…..
(………………………..……………………....€)
συμπεριλαμβανομένου
του
αναλογούντος
(23%)
Φ.Π.Α.,
ήτοι
στο
ποσό
των
………………………………………..……………………………………….. (……………………………………..…) € άνευ Φ.Π.Α.
Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) με Κωδικό Ε045/8 και Κωδικούς
Πράξεων (ΣΑ) 2009ΣΕ04580004, 2009ΣΕ04580005 και 2009ΣΕ04580006.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από
Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ.
Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και οι αμοιβές των συνεργατών
του, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών τελών και άλλων
εξόδων, των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Σε κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος
από τις κείμενες διατάξεις φόρος, ο οποίος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για
το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή χορηγεί σχετική βεβαίωση.
Σε περίπτωση τροποποίησης των σημείων διανομής που παρατίθενται στη προκήρυξη του διαγωνισμού ο
Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης και είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει την
διανομή του υλικού στα νέα σημεία χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή.
Β) Με την προϋπόθεση της επιτυχούς οριστικής παραλαβής των προβλεπομένων ποσοτήτων υλικού σε
τμήματα από την ΕΠΕ και τη σχετική εισήγηση της, οι πληρωμές του Αναδόχου θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους όρους που θέτει η προκήρυξη του διαγωνισμού και η παρούσα ως ακολούθως:
(α) Ενδιάμεσες πληρωμές: 60% του συνολικού συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, με την οριστική παραλαβή μέρους του υλικού και
ειδικότερα:
o

η 1η δόση (30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με την
οριστική παραλαβή τουλάχιστον του 30% του συνόλου των προβλεπόμενων από τη προκήρυξη
του διαγωνισμού ποσοτήτων Portfolio Γλωσσών – Φακέλου/Κλασέρ Portfolio Γλωσσών και του
Οδηγού Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής και Γερμανικής
γλώσσας.

o

η 2η δόση (το υπόλοιπο 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) με την οριστική παραλαβή τουλάχιστον του 60% του συνόλου των προβλεπόμενων από
τη προκήρυξη του διαγωνισμού ποσοτήτων Portfolio Γλωσσών – Φακέλου/Κλασέρ Portfolio
Γλωσσών και του Οδηγού Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής
και Γερμανικής γλώσσας.

(β) Αποπληρωμή: 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου με την οριστική παραλαβή του
των συνολικά προβλεπομένων από τη προκήρυξη του διαγωνισμού ποσοτήτων υλικού.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………………..…… Εγγυητική
επιστολή
καλής
εκτέλεσης
των
όρων
της
σύμβασης,
ποσού
……………………………………………………………………………………… , ίσο με το 10% του συνολικού συμβατικού
τιμήματος άνευ ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, αφότου προηγηθεί έγγραφο αίτημα του Αναδόχου προς την
Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται
η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης που δύναται να επέλθει,
θα εξασφαλίζει την εκτέλεση της σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης του
διαγωνισμού και της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ‐ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κάθε υλικό, αγαθό, έγγραφο ή αρχείο σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή σχετικό με τη παρούσα, που θα
αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο, θα αποτελεί ιδιοκτησία του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. που μπορεί να το
διαχειρίζεται και να το εκμεταλλεύεται. Διευκρινίζεται ότι το πάσης φύσης υλικό, αγαθό ή αρχείο σε
συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος για τις ανάγκες της παρούσας περιέρχεται
στην ιδιοκτησία του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. αμέσως μετά την διανομή του στην Αναθέτουσα Αρχή ή στα
προβλεπόμενα από τη προκήρυξη του διαγωνισμού σημεία διανομής.
Η Αναθέτουσα Αρχή, εάν το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα ανωτέρω αυτούσια ή
τροποποιημένο για οποιαδήποτε άλλη χρήση με οικονομικό φορέα διαφορετικό από τον Ανάδοχο.
Πάσης φύσεως υλικό, αγαθό, έγγραφο ή αρχείο σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή σχετικό με τη παρούσα
θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διάρκεια ισχύος
της και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά την καθ’
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων ηλεκτρονικής μορφής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, αλλά
με προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας
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Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της παρούσας, σε Τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων
αυτής ή των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού από τον Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
I. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη παρούσα και στη
προκήρυξη του διαγωνισμού,
II. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει υπηρεσίες αυτής υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής,
III. Εκδοθεί εις βάρος του Ανάδοχου ή των διαχειριστών, για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), του πρόεδρου και διευθύνοντα σύμβουλου για
τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού,
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
IV. Ο Ανάδοχος καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή τους,
V. Ο Ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
VI.

Έχει κινηθεί σε βάρος του Αναδόχου, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

VII. Έχει εκδοθεί μετά την υπογραφή της παρούσας εις βάρος του Αναδόχου οριστική καταδικαστική
απόφαση για τη τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής της. Κατ’
εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της
παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο
της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από
αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο υλικό ή, αγαθό
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
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υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή αγαθό που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Έργο και
ευρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του υλικού,
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των
μεταξύ τους υποχρεώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που
υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του μέρους του
υλικού που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
Β) Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη παρούσα σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εφόσον δεν έχει παραδώσει εντός της διάρκειας της παρούσας και της παράτασης αυτής ή δεν έχει
αντικαταστήσει το συμβατικό υλικό εντός της σχετικά προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150 Α). Η κήρυξη του Αναδόχου ως εκπτώτου, καθώς και η επιβολή
κυρώσεων και σχετικού προστίμου πραγματοποιούνται με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης από το
αρμόδιο για τη διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής όργανο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
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 θεωρούνται για τα μέρη,
όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εκτός του πεδίου δραστηριότητας και ελέγχου τους.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός
ανωτέρας βίας, οφείλει να το γνωστοποιήσει και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που αυτό συνέβη.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΛΕΓΧΟΙ ‐ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Α) Σε περίπτωση που διενεργηθεί πάσης φύσεως έλεγχος στις Πράξεις στο πλαίσιο των οποίων διεξήχθη ο
σχετικός διαγωνισμός από τα αρμόδια κοινοτικά ή εθνικά όργανα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
συνεργαστεί και να παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο ή έγγραφο στα εν λόγω όργανα, καθώς και να
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση που αυτές προκύψουν από το
πόρισμα του σχετικού ελέγχου.
Β) Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με κάθε απαίτηση ή υπόδειξη της
Αναθέτουσας Αρχής κατά την εκτέλεση του έργου της παρούσας, στο πλαίσιο της τήρησης των κανονισμών
δημοσιότητας που διέπουν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Σ.Π.Α.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ‐ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Κοινοτικό και Ελληνικό Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο. Σε
περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή αυτής ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση
της παρούσας ή εξ αφορμής αυτή, θα επιλύεται από τα καθ' ύληv αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε
τέσσερα (04) πρωτότυπα αντίτυπα. Από αυτά, τα τρία (03) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή, και το
τέταρτο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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