
 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ    27/06/2017   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Αριθμ.Πρωτ:    47185
ΑΔΑ:    6ΕΙΝ4691Ω2-ΚΙ6
AΔΑΜ: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ.:   03/2017
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΡ.ΦΑΚ.     35/2017
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 8 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ –

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)-ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
Τ.Κ: 17456, Αλιμος     
Email: b4@oaed.gr 
Πληροφορίες : A.Αντωνοπούλου-
Μ. Τσαβαρή
Τηλ:2109989585-2109989578
Φαξ :  2109989589

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  :  «Προμήθεια  διδακτικών 
βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες 
των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό 
έτος 2017-2018» 
ΚΩΔ. CPV: 22112000-8 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

20/07/2017
και ώρα : 15.00μμ

Προϋπολογισμός- χρηματοδότηση  :  «198.812,40€  πλέον  του  ΦΠΑ  (6%),  ήτοι  210.741,14€ 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (6% )
(αναληφθείσα υποχρέωση 1006/08-06-2017).
Τακτικός προϋπολογισμός φορέα έτους  2017

Διάρκεια Σύμβασης :  Τριάντα (30)  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
Ημερομηνία αποστολής 
δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο: 

 
27/06/2017
 

Ημερομηνία αποσφράγισης 
προσφορών : 

 26/07/2017

Ημερομηνία Ανάρτησης στη 
Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  :  

 27/06/2017

Ημερομηνία Ανάρτησης στη 
Διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ  :  

 27/06/2017
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ΑΠΟΦΑΣΗ
 Έχοντας υπόψη:
Την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις   κατ΄  εξουσιοδότηση  αυτής  εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις :

1. του  ν.  4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/ 6-12-2016) 

3. του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) 

4. του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/01-03-2017) 

5. του άρθρου 54 του Ν.4465/17 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017)

6. του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) , ιδίως των άρθρων 47, 118 & 119.

7. του  Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α/64/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»

8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,  την οργάνωση της Κυβέρνησης και 

των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α΄/2015) .

9. του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας  

(ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  

διατάξεις»,
10.του  Ν.4250/2014 (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

11.του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες 

διατάξεις» 

12.του  ν.4152/2013 (ΦΕΚ  107/Α/09-05-2013)  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής 

των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

13.Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις 

του Ν. 4144/2013 που τροποποίησε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 

115/Α/  15-07-2010)  «Νέο  Ασφαλιστικό  Σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 

14. του άρθρου 35 N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), με τις οποίες ο ΟΑΕΔ 

κατέστη καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ
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15.του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

16.του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  

Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  

Συμβάσεων…», 

17.του  ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες  

διατάξεις”,

18.του  Ν.  3548/2007  ΦΕΚ  68/Α/20-3-07  καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των 

φορέων  του  Δημοσίου  στο  Νομαρχιακό  Τύπο και  άλλες  διατάξεις,  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 

Α  /163/5-8-2008)  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  46  Ν.3801/2009  (ΦΕΚ 

Α/163/4-9-2009). 

19.του Ν.3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

και λοιπές διατάξεις”

20. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), 

21.του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

22.του  Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και  

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

23.του  Π.Δ.  39/2017 «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»

24.του  Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

25.του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145)) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

26.του Π.Δ. 136/31-12-2011 (ΦΕΚ Β’ 267) «Περί καθορισμού κατώτατου ύψους 

των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο»

27.του  άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150).

28.του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Π.Δ. 

85/2012 & Π.Δ. 189/2009

29.του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής   Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35  της  29-06-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138)
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30.  της  υπ’  αριθ.  190789/3.6.02 απόφασης  του  Υπ.  Απασχόλησης  & 

Κοινωνικής  Προστασίας  (ΦΕΚ  754/B/19.6.02,«Παράλληλη  άσκηση 

αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό. 191041/24-07-2003 Υ.Α 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

31. Tης οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της  26ης Φεβρουαρίου  2014  σχετικά  με  τις  δημόσιες  προμήθειες  και  την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

32.Του  Εκτελεστικού  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  της  Επιτροπής  της  5ης 

Ιανουαρίου  2016  για  την  καθιέρωση  του  τυποποιημένου  εντύπου  για  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας.

33. της  με  αρ.  Π1  2380/2012 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400) 

«Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου  

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

34.της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013 (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού 

Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες  

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

35.  της  ΥΑ  56902/215/19-05-2017  (ΦΕΚ  1924/β/2-6-2017)  «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».  

36.  Της  υπ΄αριθμ.  57654/  ΦΕΚ  Β/1781/23-05-2017  "Ρύθμιση  ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και 

Ανάπτυξης

37.Το με αριθμό 10694/10-02-2017 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑM: 

17REQ006291062 2017-06-07)  

38.Tην  υπ΄  αρ.  1006/08-06-2017  απόφαση  ανάληψης  δέσμευσης  πίστωσης 

(ΑΔΑ: Ω3ΓΘ4691Ω2-ΨΞΚ) . 

39.Την  υπ’ αριθμ.  1555/35/30-05-2017 απόφαση   του Δ.Σ. του Οργανισμού, 

με την οποία  εγκρίνεται  η προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο 
ανάθεσης    την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά   
βάσει μόνο της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο 

της  «Προμήθειας διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για την 
κάλυψη αναγκών  των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 
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2017-2018»,  συνολικού προϋπολογισμού  «198.812,40»  € πλέον του ΦΠΑ, 

(6%) ήτοι «210.741,14» € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (6% ) 

40.Την υπ΄αριθμ. 1764/42/20-06-2017 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού με την 

οποία εγκρίνεται το τροποποιημένο σχέδιο προκήρυξης. Οι τροποποιήσεις 

που  επήλθαν  αφορούν  στις  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες 

λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ» και κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση 

του ΔΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης   την πλέον   
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής  για 

την  ανάδειξη  του  αναδόχου  που  θα  αναλάβει  το  έργο  της   «Προμήθειας 
διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη αναγκών 
των  ΕΠΑΣ  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ,  για  το  σχολικό  έτος  2017-2018», 
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  «198.812,40»  €  πλέον του  ΦΠΑ  (6.%) ήτοι 

«210.741,14» € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (6% ) .

2. Η προμήθεια των βιβλίων θα γίνει μέσα σε  τριάντα (30) ημέρες  από την 

υπογραφή της σύμβασης .

3. Οι προσφορές πρέπει με ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν το σύνολο 
ή μέρος των προκηρυσσόμενων βιβλίων και η κατακύρωση θα γίνει  σε 
έναν ή περισσοτέρους αναδόχους  .    
4. Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, 

στο  διαδικτυακό  τόπο  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ  και  μετά  την 

παρέλευση  τουλάχιστον  είκοσι  δύο  (22)  ημερών από  την  ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ στις 27/06/2017.
5.  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  ηλεκτρονικά  από  το  αρμόδιο, 

πιστοποιημένο  στο  σύστημα,  συλλογικό  όργανο  (ΕΑΑΔ)  τέσσερις  (4) 
εργάσιμες  ημέρες μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των 

προσφορών ήτοι 26-07-2017.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο, ήτοι σε 
δύο  (2)  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  πανελλαδικής  εμβέλειας  θα 
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 77 παρ. 5 Ν.4270/14). 
7. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που δεν υποβάλλονται εγκαίρως, δεν 

δημιουργούν  καμία  υποχρέωση  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  για  την  παροχή 
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διευκρινήσεων και εξετάζονται μόνο εάν αυτή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει 

στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 

8. Τα  ανωτέρω  αιτήματα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  μέσω της  διαδικτυακής 

πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και  φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών,  υποβάλλονται  μόνο  από  τους 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

9. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί  σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης.

10. Η σύμβαση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

11. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  δικαίωμα  να  ματαιώσει  να  αναβάλλει  ή  να 

επαναλάβει τον διαγωνισμό, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή 

αποζημίωσης εξ΄αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

12.  Σε  περίπτωση  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  άλλου 

ανυπέρβλητου  κωλύματος,  οφειλόμενου  σε  γεγονότα  μη  δυνάμενα  να 

προβλεφθούν,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  προχωρήσει  στη  διεξαγωγή  του 

διαγωνισμού χωρίς τη χρήση του υπόψη συστήματος.  Σε αυτή την περίπτωση, 

τα  προβλεπόμενα  από  τους  όρους  της  παρούσας  δικαιολογητικά  θα 

υποβληθούν  σε  έντυπη  μορφή,  στην  έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής την  20-07-2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
15.00μμ
13.  Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 

καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην 

Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/13  όπως  ισχύει  και  στο  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/2013  «Τεχνικές 

λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»  και  σε  συνδυασμό  με  τις 

διατάξεις  της  ΥΑ  56902/215/19-05-2017  (ΦΕΚ  1924/β/2-6-2017)  «Τεχνικές 

λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Τα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατίθενται στην Διεύθυνση Προμηθειών, Τμήμα 

Προμηθειών,  οδός  Εθνικής  Αντιστάσεως  8  ,  τκ  17476  ΄Αλιμος  ,  κατά  τις 
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εργάσιμες ημέρες και ώρες. (πληροφορίες Α. Αντωνοπούλου –Μ. Τσαβαρή τηλ 

2109989578-2109989585) .

 Οι  δαπάνες  της  Προμήθειας  θα  βαρύνουν  τις  πιστώσεις  του  τακτικού 

προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ για το οικονομικό έτος 2017 και συγκεκριμένα τον 

ΚΑΕ 1251 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣ. ΣΥΓΓΡ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ».

                        ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 

ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

WWW.PROMITHEUS.

GOV.GR  

27/06/2017
ΗΜΕΡΑ : Τρίτη

27/06/2017
ΗΜΕΡΑ:

Τρίτη 

ΩΡΑ  : 

08.00πμ

20-07-2017
ΗΜΕΡΑ: 

Πέμπτη

ΩΡΑ  :

15.00μμ

26/07/2017
ΗΜΕΡΑ: Tετάρτη

ΩΡΑ : 11.00πμ

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  υποβολής 

προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Προσφορές δε που υποβλήθηκαν ή περιήλθαν στον Οργανισμό εκπρόθεσμα 

δεν αποσφραγίζονται.

14. Οι  υποβαλλόμενες  στο  διαγωνισμό  αυτό  προσφορές,  ισχύουν  και 

δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για εκατόν  ογδόντα  (180)  ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών.   Η ισχύς  των προσφορών δύναται  να  παραταθεί,  εφόσον 

τούτο ζητηθεί από τον Οργανισμό προ της λήξης τους, κατ΄ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
15. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 
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6 του Ν. 4155/2013, το άρθρο 96 του Ν. 4412/2016  και του άρθρο 6 της YA Π1-

2390/2013  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” 

Σε  περίπτωση που από την  παρούσα προκύψουν  διαφορές  και  ασυμφωνία 

σχετικά  με  την  χρήση  της  Ηλεκτρονικής  Πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ, 

υπερισχύουν οι νόμιμες διατάξεις χρήσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 

16. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω, 

εφόσον  ασκούν  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  του  έργου  και 

πληρούν του όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

β)  Ενώσεις  φυσικών  ή  /  και  νομικών  προσώπων  που  υποβάλουν  κοινή 

προσφορά.

 γ) Συνεταιρισμοί 

δ) Κοινοπραξίες 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες δεν υποχρεούται  να λάβουν ορισμένη νομική 

μορφή  προκειμένου  να  υποβάλλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 

εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης.

 Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός 

νομικού ή φυσικού προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές.   

17.  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές)  απαιτείται  να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη 

από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη –  www.promitheus.gov.gr ) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στο άρθρο  3 παρ. 3.2 της 

Υ.Α  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  /Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και 

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 

Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»,  και  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  της  ΥΑ 

56902/215/19-05-2017  (ΦΕΚ  1924/β/2-6-2017)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και 

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 

Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»,   ως  αναλυτικά  ορίζεται  στο  κεφάλαιο  Α.3.1.  της 

παρούσας Προκήρυξης «Χρόνος & Τρόπος Υποβολής των Προσφορών»
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18. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα  διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας διακήρυξης καθώς και τα παραρτήματα που  επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΜΕΡΟΣ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕΡΟΣ Δ: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
ΜΕΡΟΣ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                                     Σ. ΚΛΑΔΗΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                    
Α.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ-ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –
           ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Α.1.2  ΔΙΆΡΚΕΙΑ                                                                                          
Α.1.3  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                           
Α.1.4 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ                                                  
Α.1.5  ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ   /ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ                      
Α.1.6  ΓΛΩΣΣΑ                                                                                            
Α.1.7 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ                                                                                 
Α.1.8 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ                                                                 
Α.1.9  ΠΑΡΟΧΉ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ ΕΠΊ ΤΗΣ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ                        
Α.1.10 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ          

Α.2   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                             
Α.2.1  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α.2.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α.2.3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Α.2.4. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.2.5  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ                        
Α.2.6  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ                                                                       

Α.3  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                    
Α.3.1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Α.3.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ
            

Α.4   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»                                       

Α.4.1  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                                
Α.4.2  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                    
Α.4.3  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Α.4.4  ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΣΜΑ                                                     
Α.4.5   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                       
Α.4.6   ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                     
                           

Α.5   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ               
Α.5.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                      
Α.5.2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ           

Α.6   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ/
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ                                                              

Α.7 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ       
Α.8    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ                                                                     
Α.9.   ΜΑΤΑΙΩΣΗ –ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ                      
Α.10  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ   
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Α.11   ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                     
Α.11.1  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Α.11.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ –ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α.11.3  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α11.4. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
Α.11.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
Α.11.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Α.12 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Α.12.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                         
Α.12.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                         
Α.12.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                         
Α.12.4  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Α.12.5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Α.12.6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Β’ ΜΕΡΟΣ :  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
                      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ–ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Β.1   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                               
B.1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                                                  
Β.1.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜ/ΣΗΣ              

Γ’  ΜΕΡΟΣ :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δ’   ΜΕΡΟΣ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
                       ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)                                                                    

Ε’   ΜΕΡΟΣ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
Ε.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής                                          
Ε.2 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης                                  

ΣΤ’ ΜΕΡΟΣ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ         
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο 

για την κάλυψη αναγκών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, 

για το σχολικό έτος 2017-2018»
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΙΔΟΣ 
κατά CPV 

22112000-8 –ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 304: ΑΤΤΙΚΗ
ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά βάσει μόνο της τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται  στο 

ποσό  των  «198.812,40€  πλέον  του  ΦΠΑ  (6%),  ήτοι 

210.741,14€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (6% )
(αναληφθείσα υποχρέωση 1006/08-06-2017).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η  δαπάνη   βαρύνει  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  του 

ΟΑΕΔ για το οικονομικό έτος 2017

ΚΑΕ :  1251
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τριάντα (30) ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική υποβολή : 20-07-2017
και ώρα : 15.00μμ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική  υποβολή:   Στη  διαδικτυακή  πύλη 

www.promitheus.gov.gr του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  των  υποψήφιων 

αναδόχων  θα  γίνει  μέσω ηλεκτρονικού  συστήματος  του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 26-07-2017 ώρα Ελλάδος 11.00π.μ
A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 26234

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α.1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12

http://www.promitheus.gov.gr/




A  . 1.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού  - Είδος Διαδικασίας -   
Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ανοικτός  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.
Αντικείμενο  : «Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο 
για τις ανάγκες  των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2017-
2018» (CPV 22112000-8  –ΒΙΒΛΙΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)   όπως  αναλυτικά 

περιγράφονται  στο  Παράρτημα  Β1.2.  «Περιεχόμενο  Τεχνικής  Προσφοράς  –

Φύλλο συμμόρφωσης » της παρούσας

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι   Οργανισμός 

Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού.   Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω σύμβαση 

βαρύνει  τον  Κωδικό  Αριθμό  Εξόδων (Κ.Α.Ε.)  1251  σχετικής  πίστωσης  των 

προϋπολογισμών του έτους 2017. 

Οι προσφορές πρέπει με ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν το σύνολο ή 
μέρος των προκηρυσσόμενων βιβλίων και  η  κατακύρωση θα γίνει   σε 
έναν ή περισσοτέρους αναδόχους  .    

A  . 1.2 Διάρκεια   
 Η διάρκεια  υλοποίησης της εν λόγω  προμήθειας ορίζεται  στις τριάντα (30) 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

A  . 1.3 Προϋπολογισμός του Έργου    
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  Έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των 

«198.812,40€  πλέον  του  ΦΠΑ  (6%),  ήτοι  210.741,14€ 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (6%)
(αναληφθείσα υποχρέωση 1006/08-06-2017).

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1251 του τακτικού προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ 

για το οικονομικό έτος 2017. 

Α.1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΕΑΔ) 

Η κύρια δραστηριότητα της Α.Α. είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών.
Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής : Εθνικής Αντιστάσεως 8 , 17456, ΄Αλιμος , 
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ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Τηλέφωνο : 2109989585,210-9989578

Γενική Δ/νση στο διαδίκτυο (URL): www.oaed.gr 

Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες:  Α. Πυργολιός

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : b4@oaed.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

που ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα 

Κεντρικής Κυβέρνησης.

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  η  παροχή  Γενικών 

Δημοσίων Υπηρεσιών .  

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)     Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από:  την  προαναφερθείσα 

διεύθυνση του πίνακα Στοιχείων Αναθέτουσας Αρχής.  

Α. 1.5  Πλαίσιο του Διαγωνισμού  
            Θεσμικό  Πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και 

τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν 

και  ιδίως  οι  διατάξεις  και  αποφάσεις  που  αναφέρονται  στο  προοίμιο  της 

παρούσας Διακήρυξης, ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της  παρούσας,  όπως ισχύουν κατά  το  χρόνο  δημοσίευσης ,  καθώς και  στο 

σύνολο  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού, 

περιβαλλοντολογικού και  φορολογικού δικαίου,  έστω και  αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω.
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Α.1.6       Γλώσσα  
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα 

οποία θα εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική 

γλώσσα. 

Κάθε συνεννόηση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερόμενων, των 

διαγωνιζόμενων  και  του  Προμηθευτή/Αναδόχου,  καθώς  και  κάθε  ένσταση  ή 

υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή 

θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Α. 1.7 Δημοσιότητα 
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε:

1) στον ελληνικό τύπο, ήτοι σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 

πανελλαδικής εμβέλειας   (περίληψη)  

2) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

(πλήρες κείμενο) 

3) Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(πλήρες κείμενο) 

4) Στα Επιμελητήρια

6)    Η προκήρυξη (περίληψη) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παρ.  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 

στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον 

έως την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού.

Α. 1.8 Έξοδα δημοσιεύσεων
Τέλος, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα 

καταβάλλονται  σε  κάθε περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή   (άρθρο 77 
παρ. 5 Ν.4270/14). 

Α.1.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,   το 

αργότερο  έξι  (6)  ημέρες πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής 
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προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο του  διαγωνισμού 

μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης) και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό 
αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να  παρατείνει  την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να 

μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των  αναγκαίων  πληροφοριών  για  την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν,  για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες,  αν και ζητήθηκαν 

από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο  έξι (6) 
ημέρες πριν  από  την  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  παραλαβή  των 

προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των 

πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν 

σημασία  για  την  προετοιμασία  κατάλληλων  προσφορών,  δεν  απαιτείται 

παράταση των προθεσμιών (άρθρο 121, παρ. 5 του Ν.4412/2016).

Α.1.10  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

Α) θα  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της 

σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής 

νομοθεσίας,  που έχουν θεσπιστεί  με το δίκαιο της ένωσης,  το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και 

εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  παράρτημα  Χ  του 

προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
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δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν. 

Γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Α. 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Α. 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 
1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης 

έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και,  σε  περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 

και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 

άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  της  παρούσας 

παραγράφου  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς αλλά απαιτείται  κατά την υπογραφή της 

σύμβασης να είναι σε συγκεκριμένη νομική μορφή. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον.  

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός 

νομικού  ή φυσικού προσώπου με  περισσότερες  από μία  συμμετοχές  και  με 

οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. 

Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή 
αποκλεισμού τους να ορίζουν στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το 
οποίο θα είναι υπεύθυνο του Έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού με τα 
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ίδια προσόντα. Την αυτή υποχρέωση έχουν και τα φυσικά πρόσωπα που 
δεν θα εκτελέσουν αυτοπροσώπως το Έργο. 

Α.2.2.   Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

-H Προσφορά του  υποψηφίου  Αναδόχου  πρέπει  υποχρεωτικά  και  με  ποινή 
αποκλεισμού να  συνοδεύεται  από  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  της 

οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει  σε ευρώ (€)  ποσοστό 2% επί  του 
συνολικού  προϋπολογισμού του Έργου  (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ
-Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 

ένα (1) μήνα  μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  πριν τη λήξη της προσφοράς,  να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών .

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται  στα  άρθρα  2.2.3  έως  2.2.4  ,   δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης.

• Η αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει  τις  εγγυητικές  επιστολές  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την 

εγκυρότητά τους.

• Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  πρέπει  να  περιέχει  κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία της παραγρ. 4 του άρθρου 72 Ν.4412/2016, 
εφόσον  δε  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ιδρύματα να  είναι 
συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ 

Ε  -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  (Ε.1  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)  της παρούσας .
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• Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που εκδίδονται σε οιοδήποτε κράτος 

από τα παραπάνω (εκτός της Ελλάδος), αν δεν είναι διατυπωμένες στην 

ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση . 

• Στην  περίπτωση  Ένωσης  /Κοινοπραξίας  η  Εγγυητική  Επιστολή 

Συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  όρο  ότι  αυτή  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις 

όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

Α.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 

του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 

μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους:

2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42), 

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

καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των 

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

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

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του  οικονομικού 

φορέα, 

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

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές 

δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
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αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005, 

σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και  άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

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

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

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

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και προσωπικών 

εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η 

υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’  ελάχιστον  στους 

διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’  ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών προσώπων,  η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης και  αυτό  έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

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

νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 
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μέσα ότι  ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν  ο  προσφέρων  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των 

δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.3.3. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

(α) εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

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

εκκαθάρισης  ή τελεί  υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει 

αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε 

οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 

αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει  ότι  ο  εν  λόγω φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

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

οικονομικός  φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων κατά  την  έννοια  του 

άρθρου  24 του  ν.  4412/2016 δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας 
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σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την 

εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας 

σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται  για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 

ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει  διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει  εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του,  για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 

στερεί  το  δικαίωμα συμμετοχής  σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 

έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν 

αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

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

2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση  του  άρθρου  74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού 

αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  της 

σύμβασης.

Α.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται  να ασκούν  επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα 

επαγγελματικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να 

ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του 

Προσαρτήματος  Α΄  του ν.  4412/2016.  Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 

δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή 

πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης 

δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα 

επαγγελματικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

Α.2.5.       Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 της παρούσης

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους,  ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής,  το  προβλεπόμενο  από το  άρθρο 79 παρ.  4  του  ν.  4412/2016 

Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΜΕΡΟΣ Δ, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται  από τις αναθέτουσες  αρχές βάσει  του τυποποιημένου 

εντύπου  του  Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην  Διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr (συνημμένα αρχεία του διαγωνισμού) . 

Α.2.6. Αποδεικτικά μέσα
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Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και 

προϋποθέσεις  συμμετοχής  τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραπάνω 

παραγράφους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη της  σύμβασης  στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα  αρχή  που  έχει  αναθέσει  τη  σύμβαση  διαθέτει  ήδη  τα  ως  άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.  Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της 

παραγράφου  Α.2.3  (ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)  οι  προσφέροντες  οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για  την  παράγραφο  2.3.1  απόσπασμα του  σχετικού  μητρώου,  όπως του 

ποινικού μητρώου ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο που εκδίδεται  από 

αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας 

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

το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για  τις  παραγράφους  2.3.2  και  2.3.4  περίπτωση  β΄  πιστοποιητικό  που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.   

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.3.1  και  2.3.2  και  στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 

ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 

συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του 

κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη 

δήλωση  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα 

πιστοποιητικά  της  παρούσας  παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν 
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.3.1 και 

2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.3.4.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.3.4  υπεύθυνη  δήλωση  του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 

ότι  δεν  συντρέχουν στο  πρόσωπό του οι  οριζόμενοι  στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού.

Γ)    Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.2.4. (άσκηση 

επαγγελματικής  δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του 

οικείου  επαγγελματικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί 

φορείς  που είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

προσκομίζουν  πιστοποιητικό  /βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού 

μητρώου του Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016, με το 

οποίο πιστοποιείται  αφενός  η εγγραφή τους σε αυτό και  αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμα τους .  Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί  τέτοιο μητρώο, το 

έγγραφή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση ή 

στα κράτη – μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερόμενου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας  ότι  δεν  τηρείται  τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα  που 

απαιτείται  για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι 

εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση 

εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Δ)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις 

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα 

κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης 

εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα 

ΦΕΚ,  συγκρότηση Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη 

νομική  μορφή  του  διαγωνιζομένου).  Από  τα  ανωτέρω  έγγραφα  πρέπει  να 

προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα 
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υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία 

εκπροσώπησης,  καθώς και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών του  οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Ε)  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά, 

υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε 

οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Α.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται βάσει των απαιτήσεων που ορίζονται στο ΜΕΡΟΣ 

Β΄/Β.1.2 Της Διακήρυξης για το σύνολο της προμήθειας των βιβλίων.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως 

εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Α.3.1. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την 

καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016  ,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας 

την διαδικασία εγγραφής όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 
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3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 

21.10.13) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 

1924/β/2-6-2017)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή 

των στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι 

τους όρους χρήσης του Συστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως:

1. Όσοι  από  τους  ανωτέρω  οικονομικούς  φορείς  διαθέτουν  ελληνικό 
Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται  με  χρήση  των 

διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  η 

αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε 

αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης 

του Συστήματος.

2. Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους:

α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT !

dentification Number),  ταυτοποιούμενοι  με χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.

β) είτε  βάσει  της  συμμόρφωσης  με  το  σύστημα  Secur 

eidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).

 Εφόσον γίνει  η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και  Τεχνικής 

Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και 

δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.

3. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  δεν  εντάσσονται  στα  προηγούμενα  δύο 

εδάφια,  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και  ταυτοποιούνται  από  την  αρμόδια 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας:

-  είτε  υπεύθυνη  δήλωση ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική.

 -  είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό σε  μορφή  ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF)με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική,  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  και  σύμφωνα  με  τους 

προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του 
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οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 

(3)  εργασίμων  ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το  αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης 

και  Τεχνικής  Στήριξης  του  ΕΣΗΔΗΣ,  αποδίδει  σε  αυτόν  τα  απαραίτητα 

διαπιστευτήρια  και  δικαιώματα  πρόσβασης  και  χρήσης  του  συστήματος,  και 

ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής 

αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει  τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

Α.3.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον  οποίο  περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β)  έναν (υπο)φάκελο με  την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά του  οικονομικού  φορέα και  τα  κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τον προσφέροντα σημαίνονται με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 

του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και 
τα  στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς  που  χρησιμοποιούνται  για  την 
αξιολόγησή της (άρθρο 21 παρ.4 Ν.4412/2016). 

Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους 
προσφορά  συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και  του  παραγόμενου  ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf  (το  οποίο  θα  υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf.

Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 

μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και  δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf 

και  εφόσον  έχουν  συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ορατή  μη 

κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή  σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να 

απαιτείται  θεώρηση  γνησίου  της  υπογραφής.  Από  το  Σύστημα  εκδίδεται 

ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον 

οικονομικό  φορέα  με  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  Εντός  τριών  (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία 

της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε 

πρωτότυπη  μορφή,  ήτοι  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  εντός  ενιαίου 

φακέλου, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ»
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για τις 
ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2017-2018»

«ΔΙΑΚ.   3 /2017»

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «26/07/2017»

Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα 
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να ζητεί  από προσφέροντες και  υποψήφιους  σε 
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να 

υποβάλλουν  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  εύλογη  προθεσμία  όλα  ή  ορισμένα 

δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  έχουν  υποβάλει  ηλεκτρονικά,  όταν  αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Επιπρόσθετα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι :
1. Προσφορές  που  τυχόν  υποβληθούν  ή  περιέλθουν  στην  Υπηρεσία 

αποκλειστικά  σε  έντυπη μορφή  (για  τις  οποίες  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί 

κατάθεση  ηλεκτρονικής  προσφοράς  στο  σύστημα)  δεν  αποσφραγίζονται  και 

επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

2. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη 

μορφή  στοιχεία,  που  υποβάλλονται  ή  περιέχονται  στην  Υπηρεσία  μετά  την 

καθοριζόμενη προθεσμία,  θεωρούνται  εκπρόθεσμα κατατεθέντα και  οδηγούν 

σε απόρριψη της προσφοράς

3. Οι προσφορές (όσα από τα δικαιολογητικά απαιτείται η σε έντυπη μορφή 

υποβολή  τους)  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες, 
διορθώσεις  ή  άλλου  είδους  αλλοιώσεις. Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα,  το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης 

των  προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει  και  σφραγίζει  την  τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν τυχόν υπάρχουν σε 
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αυτή διορθώσεις  οι  οποίες  την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της ΕΑΑΔ. 

Απαγορεύεται  η  χρήση  αυτοκόλλητων  φακέλων  που  είναι  δυνατόν  να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη

4. Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνον όταν αυτές 

ζητούνται  από το αρμόδιο όργανο και  με τον τρόπο που υποδεικνύεται  από 

αυτό.  Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα όποια 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

5. Αποκλίσεις  από  τους  απαράβατους  όρους  της  διακήρυξης  έχουν 

συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας,  αποτελούν  στο  σύνολό  τους  απαράβατους  όρους  και  η 

οποιαδήποτε  μη  συμμόρφωση  προς  αυτές,  συνεπάγεται  την  απόρριψη  της 

προσφοράς.

6. Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων,  που  κατά  παράβαση  των 

άρθρων  138  και  182  της  Διεθνούς  Σύμβασης  Εργασίας,  απασχολούν  ή 

εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να 

γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.

7. Τα έντυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή ενδέχεται να ζητηθούν από 

την ΕΑΑΔ κατατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία βρίσκεται επί της οδού 

Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ).

A.  4  Περιεχόμενα  φακέλου  «  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά»
Α.4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

Α)  Το  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 

παρ. 2.2.5.1 της παρούσας διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 

συμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  ,  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί  σε 

επεξεργάσιμη  μορφή  αρχείου  doc,  στη  διαδικτυακή  πύλη 

www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της 

διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),  το οποίο θα συμπληρωθεί αποκλειστικά και 
μόνο στα πεδία που δε φέρουν την εμφανή διαγράμμιση.
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Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά, 

υποβάλλουν  το  Τ.Ε.Υ.Δ.  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην 

ένωση.

Σημειώνεται  ότι  το  ΤΕΥΔ   πρέπει  να  φέρει  ψηφιακή  υπογραφή 
υπογεγραμμένο: 

•από όλους  τους  διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.)  και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), 

•από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

•στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), από το 

φυσικό πρόσωπο, 

•επιπλέον των αναφερόμενων υπόχρεων των περιπτώσεων (Α), (Β) και (Γ), 

από όλα τα επιπλέον πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται  από τους 

συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  να  υπογράφουν  έγγραφα  για  τον 

συγκεκριμένο  διαγωνισμό,  συμπεριλαμβανομένων  των  εγγράφων  της 

προσφοράς και της σύμβασης.

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 & την 

παρούσα διακήρυξη. Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν 

στην  Αρμόδια  Υπηρεσία  διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  σε  έντυπη  μορφή 

(πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρείς (3) εργάσιμες ημέρες 

από την ηλεκτρονική υποβολή

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από ένωση / Κοινοπραξία ή 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ΄Ενωσης ή Κοινοπραξίας.

2. Η απαιτούμενη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Α.4.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στην  ενότητα  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-  ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  του  ΜΕΡΟΥΣ  Β΄/Β.1.2  της 

διακήρυξης  περιγράφοντας  ακριβώς  πως  πληρούνται  οι  συγκεκριμένες 

απαιτήσεις  και  προδιαγραφές.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και 

δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των 

προσφερομένων υπηρεσιών,  βάσει  του κριτηρίου ανάθεσης,  σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω ΜΕΡΟΣ.

Α.4.3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΦΑΚΕΛΟΥ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικής προσφοράς.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  τα  κατά  περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

επί ποινή απορρίψεως στον (υπο) φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  οικονομική  τους  προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. 

Στην συνέχεια  το  σύστημα παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα οποία 

υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf] .

Ο χρήστης - οικονομικός φορέας θα  υποβάλλει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο 

(σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  που  υπάρχει  στο  ΜΕΡΟΣ  Γ:  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή .pdf .

Α.4.4. Τιμές Προσφορών –Νόμισμα 
1) Οι  τιμές  των Προσφορών θα εκφράζονται  σε  Ευρώ (€)  ,  ολογράφως και 

αριθμητικώς, και θα συμπεριλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και 

κάθε είδους δαπάνη για την παράδοση των εμπορευμάτων (βιβλίων) από το 

ελεύθερο εμπόριο μέχρι και εντός των κεντρικών αποθηκών του Οργανισμού. 

2) Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ θα γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Το 

γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
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τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο η μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν το 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του πέντε.

3) Το  ποσοστό  ΦΠΑ  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα

4) Για  τη  διαμόρφωση της  συγκριτικής  τιμής θα ληφθεί  υπόψη η  τιμή  της 

προσφοράς για παράδοση του είδους (βιβλία) από το ελεύθερο εμπόριο στις 

κεντρικές αποθήκες του ΟΑΕΔ. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται είτε στη 
συνολική  τιμή  της  προμήθειας  είτε  σε  μέρος  αυτής  και  με  κριτήριο 

κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει μόνο της τιμής. 
5)  Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια 

του Έργου και αποκλείεται  οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές 

που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

αποκλείεται  δε  η  υποβολή  νέας  προσφοράς  ή  η  τροποποίηση  της 

υποβληθείσας. 

6) Το ανωτέρω συνολικό ποσό  ανά τμήμα θα αφορά τις κάθε είδους δαπάνες, 

επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών, κλπ.), την αμοιβή του 

Αναδόχου,  καθώς  και  κάθε  παρεχόμενη  υπηρεσία  του  Αναδόχου  προς  την 

Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου.

7) Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται επίσης προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται  τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σε σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα,  β) δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  με  την 

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

τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται.  

Α.4.5.  Ισχύς Προσφορών
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς 

φορείς  για  διάστημα  180  ημερών  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του 

διαγωνισμού.  Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον 

ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη 
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παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της  προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται, 
εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η 

συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε 

να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 

ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου  παράτασης  της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 

με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορείς.

Α.4.6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 

που ορίζεται πιο πάνω 

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

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση 

ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την  αποσαφήνιση  και  την 

συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης 

διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 

την αναθέτουσα αρχή (το άρθρο 102 του ν. 4412/2016),

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που έχει  υποβάλλει  δύο  ή 

περισσότερες προσφορές.  Ο περιορισμός αυτός ισχύει,  υπό τους όρους της 

παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε 

αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από 

τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

Α.5  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.5.1 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών 
Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  αποσφράγιση  των   προσφορών 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει 

στην  έναρξη  της  διαδικασίας  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των φακέλων των 

προσφορών,  κατά  το  άρθρο  100  του  ν.  4412/2016,  ακολουθώντας  τα  εξής 

στάδια:

• Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» την  26/07/2017 και  ώρα 11.00 πμ δηλαδή 

τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία 

προσφορών .

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης»,  κατά  την  ημερομηνία  και  ώρα που  θα ορίσει  η  αναθέτουσα 

αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 

συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 

κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Α. 5.2 Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 
Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η 

Αναθέτουσα Αρχή  προβαίνει  στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων.
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Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς,  σύμφωνα  με  τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και 

συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών  προσφορών  που  δεν 

γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  των  τεχνικών προσφορών με  βάση  το 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 

ειδική  πρόσκληση.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 

δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  τηρούνται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  την 

οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 

σύμφωνα με την παράγραφο Α.8. της παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει  στην  αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται  αιτιολογημένα την 

αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  με  βάση  το 

οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. 

Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  με  κριτήριο 
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά 
βάσει της τιμής. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο 

της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί  από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 

ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
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Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με 

απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 

Α.8. της παρούσας. 

Α.6  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών ο υποψήφιος ανάδοχος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), καλείται από 

την αναθέτουσα αρχή εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση  που  του  αποστέλλεται  ηλεκτρονικά,  να  υποβάλλει   μέσω  του 

συστήματος, σε μορφή αρχείου *pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  δικαιολογητικά  που  εκδίδονται 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ Α΄/26-03-

2014) ), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 

και 4 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) ήτοι:

1)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσωρινού αναδόχου καθώς και το 
παραστατικό  εκπροσώπησης,  σε  περίπτωση  που  συμμετέχει  με 
αντιπρόσωπό του.

Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ υποβάλλει: 

• ΦΕΚ σύστασης. 

• Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί 

όλες  οι  μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  αντίγραφο  κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) με το αντίστοιχο ΦΕΚ και μετά την κατάργηση 

της  υποχρέωσης  δημοσίευσης  στο  ΦΕΚ τις  ανακοινώσεις  Γ.Ε.Μ.Η.  (εφόσον 

υπάρχουν νεότερες καταχωρήσεις) 

•  ΦΕΚ, στο οποίο έχει  δημοσιευτεί  το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων 

περί  εκπροσώπησης  του  νομικού  προσώπου  και  μετά  την  κατάργηση  της 

υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ η σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. (εφόσον 

υπάρχει) 

•  Πρακτικό Δ.Σ (για τις Α.Ε.) ή πρακτικό συνέλευσης των εταίρων (για τις ΕΠΕ), 

στο  οποίο  περιέχεται:  α)  έγκριση  συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  β) 

εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της 
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επιχείρησης) για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς, εφόσον η προσφορά 

δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

•  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής περί τροποποιήσεων 

του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών 

•  Αποδεικτικά  καταχώρισης  μεταβολών  και  στοιχείων  στο  Γ.Ε.Μ.Η,  όπου 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία . 

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει: 

• Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και όλες τις έως την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις. 

• Τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσίευσης των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η. 

•  Πράξη του αρμόδιου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) στην οποία περιέχεται: 

α) έγκριση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, β) εξουσιοδότηση αντικλήτου 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή 

και υποβολή της Προσφοράς, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον 

ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

 Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει: 

• Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

κωδικοποιημένο  θα  προσκομιστούν  αντίγραφα  όλων  των  προγενεστέρων 

τροποποιητικών.

• Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί  τροποποιήσεων 

του καταστατικού 

• Αποδεικτικά  καταχώρισης  μεταβολών  και  στοιχείων  στο  Γ.Ε.Μ.Η,  όπου 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

•  Έγγραφο  του  Νόμιμου  Εκπροσώπου  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο 

διαγωνισμό  στην  οποία  μπορεί  να  περιέχεται  και  εξουσιοδότηση  αντικλήτου 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της υποψήφιας αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή της προσφοράς, σε περίπτωση που η προσφορά δεν 

υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει: 

• Τα δικαιολογητικά σύστασης του. 

•  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα καθώς και 
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•  Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

•  Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το 

οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ 

Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.

 Ε. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπό, υποβάλλει: 

• Έναρξη  Επιτηδεύματος  και  τις  μεταβολές  του  από  την  αντίστοιχη  Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία 

Για την υποβολή των δικαιολογητικών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του 

άρθρου 1 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 

Α΄45). 

      Ειδικότερα:
1. 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 

των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από 

τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 

του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), 

για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων 

αντιγράφων.

2.  Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση 

ότι  τα  τελευταία  είναι  νομίμως  επικυρωμένα  από  την  αρμόδια  αρχή  της 

χώρας  αυτής,  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σημειώνεται  ότι  δεν θίγονται  και  εξακολουθούν να ισχύουν,  οι  απαιτήσεις 

υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση 

(APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από  διεθνείς  συμβάσεις  της  χώρας 

(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
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3.  Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 

καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' 

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

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,  εφόσον  υποβληθούν  από 

τους διαγωνιζόμενους.

Διευκρινίσεις: 
1. Οι  ενώσεις  /  κοινοπραξίες  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή 

προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

2. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν ότι ορισμένα από τα πιο 

πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή τα εκδιδόμενα από αυτές δικαιολογητικά 

δεν  καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  πρέπει,  επί  ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στις 

περιπτώσεις  όπου  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  εγκατάστασης  του  υποψήφιου,  στην 

οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη 

κατάσταση.  Η  ένορκη  βεβαίωση  θα  συμπεριλαμβάνεται  υποχρεωτικά  στον 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.

3.  Κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή 

μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα 

καταχωρούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
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4. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, πρέπει 

να  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη  και  αρμοδίως  επικυρωμένη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο θα προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

εμπίπτει  σε  καμία  από  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρ.  1  του 

άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του 

άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016,  δηλαδή  τους  διαχειριστές,  τον  Διευθύνοντα 

Σύμβουλο,  τα  μέλη  του  διοικητικού  Συμβουλίου,  του  εν  λόγω  οικονομικού 

φορέα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 

φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν 

τις  αναφερόμενες  σε  αυτό  καταδικαστικές  αποφάσεις.  Το  απόσπασμα  αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης . 

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης 

4) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το 

οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

5)  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  Αρχής  ,   από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 

Προσφέρων κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

6)  Πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  μητρώου 
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(Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο κατά το Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016), με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά περίπτωση την ημέρα 

διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθεί  να  παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

7) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  θέσης  σε  αναγκαστική 

διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 

έγγραφης  ειδοποίησης.  Αν  το  κράτος  –  μέλος  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους 

έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  ή  όπου  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και 

στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το 

έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη  –  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από 

υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/16) . 

8)  Υ  πεύθυνη  δήλωση   του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον 

αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά, 

υποβάλλουν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που 

συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  19  του  Ν. 

4412/2016. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται  από τον προσφέροντα 

(«προσωρινό  ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή 

αρχείων pdf και  προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτών εντός τριών 
(3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους.  Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Με την παραλαβή των 
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ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα  εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους  και  αποστέλλει  ενημερωτικό  ηλεκτρονικό  μήνυμα  σ’  αυτόν  στον  οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 

δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι    δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν   
ελλείψεις   σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό   

ανάδοχο να τα προσκομίσει  ή να τα συμπληρώσει    εντός πέντε (5) ημερών   
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 

του.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  άνω 

προθεσμία  κατ’  ανώτατο  όριο  για    δεκαπέντε  (15)  επιπλέον  ημέρες  .    Όσοι 

υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος, καταπίπτει  υπέρ  της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από 

οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, 

ii) δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής 

για  μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε 

δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (οψιγενείς  μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή 
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, 

η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη  πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του 
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φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  τη  λήψη 

απόφασης είτε : 

α) για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, 

β) είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, 

γ) είτε για κατακύρωση  της σύμβασης.

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

Α.7.  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει  υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  100  του  ν.  4412/2016,  εκτός  από  τον  προσωρινό 

ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Τα  έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 

της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον  γίνει   κοινοποίηση της  απόφασης 

κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για  υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας   είκοσι (20) ημερών   από την κοινοποίηση   της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος  δεν προσέλθει να υπογράψει  το ως άνω 

συμφωνητικό  μέσα  στην  τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 

και  η  κατακύρωση,  με  την  ίδια  διαδικασία,  γίνεται  στον  προσφέροντα  που 

υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

Α.8.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά 

της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με την 

επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή  υπογραφή σκληρής  αποθήκευσης.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει 

αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.  4412/2016, 

εντός  προθεσμίας δέκα (10)  ημερών,  μετά την  άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της 

ένστασης,  η  καταβολή  παραβόλου  υπέρ  του  Δημοσίου  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή 

pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Οι  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της 

ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Διαφορές  που  αναφύονται  από  πράξεις  ή  παραλείψεις,  οι  οποίες 
εκδίδονται  ή συντελούνται  μετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις 
διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 (άρθρο 47 
παρ. 17 Ν.4472/2017).

 Α.9 ΜΑΤΑΙΩΣΗ –ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα 

τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.  

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας 

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

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

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Α.10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο 

χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων 

για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο  (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  ΦΕΚ 

Β΄1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  21  του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 
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Α.11    ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.11.1  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να 

περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία 

της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 
στο ΜΕΡΟΣ Ε.2  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 

αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,  συμπεριλαμβανομένης  τυχόν 

ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 

ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο 

πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται 

παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη παράδοση,  η  επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  του 

εκπροθέσμου. 

Α.11.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ –ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 

όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Α.11.3ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές 

συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και 
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εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από 

τον  ανάδοχο ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της σύμβασης και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συνεργάζεται  στενά  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  να  λαμβάνει  υπόψη  του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τις σχετικά με την εκτέλεση της.

3.  Ο Ανάδοχος θα είναι  πλήρως και  αποκλειστικά μόνος  υπεύθυνος για την 

τήρηση  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  ως  προς  το  απασχολούμενο  από  αυτόν 

προσωπικό  και  τους  συνεργάτες  του,  ενόψει  της  εκπλήρωσης  των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης.

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί ανήλικους 

κάτω των 15 ετών (άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας).

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 

πράξεις  ή  παραλείψεις,  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο 

προς το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης, της σύμβασης και της προσφοράς 

του ή όπως αυτές θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

7.  Απαγορεύεται  η  εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε  τρίτο  των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση, την οποία θα 

συνάψει  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  εκτός  του  ληξιπρόθεσμου  μέρους  της 

αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ να εκχωρήσει σε 

Τράπεζα της επιλογής του.

Α.11.4  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης είτε στο σύνολο της είτε σε 

τμήματα αυτής σε υπεργολάβο. 

 

Α.11.5  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.  4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου.
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Α.11.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες 

διατάξεις,  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσής  της, 

εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από 

τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, 

θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 

2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του  Δικαστηρίου  της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Α.11.7   Έκπτωση - Ποινικές ρήτρες 
ΕΚΠΤΩΣΗ
Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας, 

κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος (άρθρο  203  Ν.4412/16)   από  την 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας  αρχής,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες 

διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται  ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει  να προβεί αυτός, 

θέτοντας  προθεσμία  για  τη  συμμόρφωσή του,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος 

μέσα  σε  τριάντα  (30) ημέρες  από  την  άπρακτη  πάροδο  της  ως  άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά 

από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,  η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.
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Επίσης μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.  

4412/2016  αποκλεισμός  από  τη  συμμετοχή  του  σε  διαδικασίες  δημοσίων 

συμβάσεων.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου  μετά τη λήξη 
της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος του  ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 218 Ν.4412/2016).

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών  προθεσμιών  της  αντίστοιχης  προθεσμίας,  επιβάλλεται  ποινική 
ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ των  υπηρεσιών  που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 5% 
χωρίς  ΦΠΑ  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα,

γ) οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης  και  δύνανται  να  ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της 

αναθέτουσας  αρχής,  αν οι  υπηρεσίες  που αφορούν στις  ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις  αυτής και με την προϋπόθεση ότι  το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Α.11.8.  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του 

κυρώσεις,  δυνάμει  των όρων των παραγράφων Α.12.1  (Κήρυξη οικονομικού 

φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη 
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σύμβαση  ,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την 

ημερομηνία  που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.  Επί  της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή 

με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

        Α.12  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
                    Α.12.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
              Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής θα διενεργείται από 

την Δ/νση Α4  (παρ. 1 άρθρο 216 του Ν. 4412/2016), η οποία και θα εισηγείται  

στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου. 

            Α.12.2    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια  υλοποίησης  της  εν  λόγω  προμήθειας ορίζεται  στις  τριάντα  (30) 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

           Α.12.3.  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  Τριμελή  Επιτροπή 

Παραλαβής  που  θα  συγκροτηθεί  για  το  σκοπό  αυτό,  με  απόφαση  του 

αποφαινόμενου οργάνου. Η επιτροπή παραλαβής μετά τον απαιτούμενο έλεγχο 

συντάσσει, εντός πέντε ( 5) εργάσιμων ημερών από την λήξη του μήνα, σχετικό 

πρωτόκολλο  παραλαβής  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Σε  διαφορετική 

περίπτωση εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 3 έως 6 του άρθρου 219 

του Ν. 4412/2016)

Α.12.4. Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ  .    
Η πληρωμή θα γίνει  μετά την οριστική παραλαβή της συνολικής προμήθειας 
και   αφού  πρώτα  προσκομίζονται  τα  κάτωθι  απαραίτητα   παραστατικά- 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο και είναι τα ακόλουθα:

α)  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δε φέρει  την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε» .
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 δ)  Πιστοποιητικά  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  (άρθρο  200 

παρ.  5  του  Ν.  4412/16).  Πέραν  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  οι  αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή , μπορούν να ζητήσουν 

και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται  στην κείμενη νομοθεσία ή 

στα έγγραφα της σύμβασης.

Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη 

επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται  

στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ  φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής 

σύμβασης, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

 β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ  φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής 

σύμβασης,  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ως ισχύει. Με κάθε πληρωμή 

θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί  του καθαρού ποσού.  Για την παρακράτηση αυτή θα 

δοθεί  βεβαίωση  από  την  υπηρεσία  μας,  η  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  από  τον 

προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσής του. 

Α.12.5   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

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

Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν 

σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των 

υποχρεώσεών του.
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Α.12.6.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην  Αθήνα.

        ΜΕΡΟΣ Β ΄  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –  ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ

Β.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Β.1.1.  Σκοπιμότητα του έργου
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ,  σας 

ενημερώνουμε  ότι  οι  Επαγγελματικές  Σχολές  του  ΟΑΕΔ  ανήκουν  στη 

Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Χώρας (Ν. 3475/06) και 
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εφαρμόζουν το σύστημα της Μαθητείας, σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση 

των μαθητών στο σχολείο  διαδέχεται  καθημερινά την πρακτική τους άσκηση 

που υλοποιείται σε πραγματικούς χώρους εργασίας. 

Η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών συμβαδίζει με την ύλη 
των  εγκεκριμένων  αναλυτικών  προγραμμάτων  σπουδών  τους  και  η 
χρήση  σχετικών  διδακτικών  βιβλίων  και  βοηθημάτων  θεωρούνται 
πρωταρχικής  σημασίας  ως  πηγή  μελέτης  για  την  απόκτηση 
επαγγελματικών γνώσεων και ως μέσα προετοιμασίας και καθοδήγησης 
για τη σωστή εφαρμογή των μεθόδων εργασίας στην πρακτική άσκηση.
Οι διδακτικές ανάγκες των μαθητών του Ο.Α.Ε.Δ. σε βιβλία και βοηθήματα ως 

προς  την εκπαίδευση και την πρακτική τους άσκηση  καλύπτονται κατά 70% 

περίπου από τις εκδόσεις του ΙΤΥΕ  και του Ιδρύματος Ευγενίδου. 

Ορισμένα όμως μαθήματα ειδικοτήτων δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκδόσεις 

του  ΙΤΥΕ   και  του  Ιδρύματος  Ευγενίδου  και  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι 

αντίστοιχες εκπαιδευτικές ανάγκες της πρακτικής άσκησης των μαθητών, είναι

απαραίτητη η χορήγηση σύγχρονων βιβλίων και εγχειριδίων από το ελεύθερο 

εμπόριο,  το υλικό των οποίων θα υποστηρίξει  την  καθημερινή  προετοιμασία 

των μαθητών για την απόκτηση των απαιτούμενων  δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια 

της πρακτικής τους άσκησης
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Β.1.2.     Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς –Φύλλο συμμόρφωσης 

(Συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ 

1. Το περιεχόμενο του βιβλίου 
Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου συνιστά ένα σύνολο 

με  αυτονομία  και  αυτάρκεια,  ώστε  να  αποτελεί  ένα 

διδακτικά  αυτόνομο  σύνολο  πληροφοριών.  Το  σχολικό 

βιβλίο  δεν  πρέπει  να  περιέχει  διαφημιστικό  υλικό  ή  να 

αναφέρεται  σε  συγκεκριμένες  μεθόδους  και  τεχνολογίες 

κατασκευαστών εκτός αν αυτές οι μέθοδοι και τεχνολογίες 

είναι ευρείας αποδοχής από την αγορά και η γνώση τους 

κρίνεται απαραίτητη.

ΝΑΙ

2.  Καθοριστικά κριτήρια καταλληλότητας 
2.1 Nα υπάρχει  αντιστοιχία των θεμάτων του βιβλίου 
με  τα  θέματα  του  αναλυτικού  προγράμματος  του 

μαθήματος  για  το  οποίο  θα  χρησιμοποιηθεί.  Για  την 

αντιστοιχία  των  θεμάτων  με  εκείνα  του  αναλυτικού 

προγράμματος υπολογίζεται και η σειρά παρουσίασης των 

ενοτήτων  της  περιεχόμενης  ύλης  του  προτεινόμενου 

βιβλίου σε σχέση με την σειρά παρουσίασης των ενοτήτων 

στο αναλυτικό πρόγραμμα.

ΝΑΙ 

2.2. Να υπάρχει κατά θέμα κάλυψη  της περιεχόμενης 

στο αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα γνωστικής ύλης σε 

έκταση και βάθος. Ως πλήρη κάλυψη από τις επί μέρους 

ενότητες του βιβλίου της ύλης των αντίστοιχων ενοτήτων 

του  αναλυτικού  προγράμματος  νοείται  η  κάλυψη  των 

θεματικών ενοτήτων με πληρότητα, χωρίς παραλείψεις και 

να  συνάδει  με  το  επίπεδο  γνώσεων  των  μαθητών  του 

συστήματος Μαθητείας, για τους οποίους προορίζεται.

ΝΑΙ 

3.  Η  διδακτικά  αποτελεσματική  οργάνωση της  κατά 

θέμα  περιεχόμενης  γνωστικής  ύλης.  Ως  διδακτικά 

αποτελεσματική οργάνωση της γνωστικής ύλης, εννοείται 

εκείνη η οργάνωση του περιεχομένου που:

3.1 Να καλύπτει με πληρότητα, χωρίς να αφήνει κενά, ΝΑΙ 
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την  ανάπτυξη  του  θέματος.  Θεωρεί  ως  γνωστές  μόνο 

εκείνες  τις  πληροφορίες,  που  έχουν  εκτεθεί  σε 

προηγούμενες σελίδες του βιβλίου ή βασικές πληροφορίες 

που  έχουν  διδαχθεί  σε  προηγούμενες  τάξεις  και 

ανακαλούνται εύκολα στη μνήμη των σπουδαστών.

3.2  Να  κατανείμει  τη  γνωστική  ύλη  σε  ενότητες 
(κεφάλαια  και  παραγράφους),  που  το  περιεχόμενό  τους 

αντιστοιχεί κατά το δυνατόν σε διδακτικές ενότητες, ώστε 

να ανταποκρίνεται  και  στο χρονικό προγραμματισμό του 

μαθήματος.

.  

ΝΑΙ 

3.3 Να διατάσσει την ύλη σε γνωστική αλληλουχία και 
ιεραρχία (από το γνωστό στο νέο και από το κύριο στο 

δευτερεύον),  ώστε  να  είναι  νοητικά  αποτελεσματική  η 

ανάγνωσή της και η εύληπτη κατανόησή της.

ΝΑΙ 

4. Η γλωσσική διατύπωση και το εκφραστικό ύφος με το 

οποίο  αναπτύσσεται  το  περιεχόμενο  ενός  σχολικού 

βιβλίου,  έχουν  τεράστια  σημασία  για  την  εκτίμηση  της 

διδακτικής  του  χρησιμότητας.  Είναι  άλλωστε  γνωστά  τα 

προβλήματα και οι αδυναμίες ανάγνωσης και κατανόησης 

ενός  τεχνικού  ή  επιστημονικού  κειμένου  και  η  ιδιαίτερη 

οξύτητα με την οποία εμφανίζονται στους σπουδαστές των 

σχολών Μαθητείας.

Βασικά  κριτήρια  της  γλωσσικής  διατύπωσης  του 

περιεχομένου ενός σχολικού βιβλίου είναι:

4.1  Η  ύπαρξη  μικρών  σε  έκταση  προτάσεων  με  απλό 

ύφος, κατά το δυνατόν αντίστοιχο του προφορικού λόγου.

ΝΑΙ

4.2  Η  κατά  το  δυνατόν  αποφυγή  της  χρησιμοποίησης 

“μετοχών”  και  αλλεπάλληλων  “γενικών  πτώσεων”  στη 

διατύπωση των νοημάτων.

ΝΑΙ

4.3  Η  μη  ύπαρξη  καινοφανών  για  τον  σπουδαστή  ή 

αδόκιμων  στην  Ελληνική  γλώσσα  λέξεων,  που  πολλές 

φορές,  κάτω  από  την  επίδραση  ξενόγλωσσων  βιβλίων 

μεταφέρονται  στα  Ελληνικά,  χωρίς  την  πρέπουσα 

επεξηγηματική περίφραση.

ΝΑΙ
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5. Η εμφάνιση του βιβλίου

Η αισθητικά καλή εμφάνιση του σχολικού βιβλίου, συνιστά 

ένα πόλο έλξης του μαθητή και συμβάλλει στην διδακτική 

αποτελεσματικότητά του. Η ύπαρξη εικόνων, σχεδίων και 

πινάκων  συμβάλλει  καθοριστικά  στην  κατανόηση  του 

περιεχομένου  ενός  βιβλίου,  αλλά  και  διευκολύνει 

ουσιαστικά την ανάγνωσή του.

Κύρια  κριτήρια  της  εμφάνισης  ενός  βιβλίου  αποτελούν 

απαραίτητα:

5.1 Να υπάρχει  πλήθος,   πληρότητα και   αρτιότητα της 

εικονογραφίας  του  βιβλίου  (εικόνες,  σχέδια,  πίνακες, 

διαγράμματα).

ΝΑΙ

5.2 Να υπάρχει  ποιότητα του χαρτιού και της εκτύπωσής 

του (πυκνότητα και ευκρίνεια γραφής, μέγεθος γραμμάτων, 

μονοχρωμία  ή  πολυχρωμία,  κλπ)  καθώς  επίσης  και 

σταθερότητα της βιβλιοδεσίας του. 

ΝΑΙ

Οι  συμμετέχοντες   συνυποβάλλουν  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  τεχνική  τους 

προσφορά, τα δικαιολογητικά , τεχνικά φυλλάδια και τα λοιπά στοιχεία , που 

ζητούνται κατά περίπτωση. 

Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών προδιαγραφών και δεσμεύεται 

ότι θα συμμορφώνεται με όλους του όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής όπως 

αυτοί περιγράφονται ανωτέρω.  Το φύλλο συμμόρφωσης συμπληρώνεται μέσα 

στην ηλεκτρονική φόρμα.

Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως 

απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη 

μορφή  ΝΑΙ  /ΟΧΙ  εάν  η  αντίστοιχη  προδιαγραφή  πληρούται  ή  όχι  από  την 
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Προσφορά . Απλή κατάφαση  η επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης 

της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει  την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης . 

Στη  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα  καταγραφεί  η  σαφής  παραπομπή  σε 

Παραρτήματα  της  Τεχνικής  Προσφοράς που κατά την  κρίση του υποψήφιου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης .    

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία  του παραπάνω 

πίνακα και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται . 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και 

ένα από τους όρους  του πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο 

σχετικό όρο. 
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ΜΕΡΟΣ   Γ΄  : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο (υπο)φάκελος περιλαμβάνει  την  οικονομική  προσφορά  υπογεγραμμένη 

ψηφιακά από τον προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

Α.4.3  της  παρούσης,  η  οποία  υποχρεωτικά  πρέπει  να  αναφέρει  την 

προσφερόμενη  τιμή  σε  ΕΥΡΩ,  έναντι  της  οποίας  προτίθεται  να  εκτελέσει  ο 

υποψήφιος ανάδοχος το έργο.          

Επιτρέπεται  η  υποβολή  προσφοράς  για  το  σύνολο  ή  μέρος  των 

προκηρυσσόμενων βιβλίων.  

Η  τιμή  με  κρατήσεις  χωρίς  ΦΠΑ,  θα  λαμβάνεται  για  τη  σύγκριση  των 

προσφορών .  Εφόσον δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι 

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  του  κανονικού  ή  μη   των 

προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

Σημείωση : O παρακάτω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί) από  

τους  υποψήφιους  Αναδόχους,   εν  συνεχεία  αναρτάται  ως  συνημμένο  αρχείο  
στον (υπο)φάκελο  με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» , σε μορφή pdf.   
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                                 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                                   
                                                    ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ  ΟΠΟΙΩΝ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  Η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 .

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΙΤΥΠΩ

Ν

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΟ 

ΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

      
      
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)  
      
1 Στοιχεία Τεχνολογίας Αερίων Καυσίμων A 60

2 Υλικά & Κατασκευή Δικτύων Αερίων 
Καυσίμων A 60

3 Καυστήρες - Λέβητες Αερίων Καυσίμων B 45
4 Συσκευές - Εφαρμογές Αερίων Καυσίμων B 45
5 Εγκαταστάσεις Αερίων Καυσίμων B 45
6 Σχέδιο Εγκαταστάσεων Αερίων Καυσίμων B 45

7 Όργανα Μέτρησης, Αυτοματισμού & Ελέγχου 
Αερίων Καυσίμων B 45

8 Νομοθεσία & Κανονισμοί Καυσίμων Αερίων - 
Προστασία Περιβάλλοντος B 45

      
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  
  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  
  
9

Τεχνολογία Αρτοποιίας -Zαχαροπλαστικής
A 370

10 B 350
11

Εργαστήριο Αρτοποιίας
A 370

12 B 350
13

Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής
A 370

14 B 350
15 Χημεία Τροφίμων - Βασικές Αρχές 

Διατροφής
A 370

16 B 350
17 Μικροβιολογία Τροφίμων B 350
  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  

18
Ελληνική και Διεθνής Κουζίνα

A 420
19 B 360
20

Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
A 420

21 B 360
22 Αρχές Λειτουργίας Επισιτιστικών Μονάδων A 420
23 Ανατομία – Τεμαχισμός Κρεάτων A 420
24 Τροφογνωσία - Διαιτητική A 420
25 Γαλλική Ορολογία Ειδικότητας B 360
26 Έλεγχος-Τιμολόγηση Β       360
27 Στοιχεία Οινολογίας Β       360
28 Σύνθεση Εδεσματολογίου B 360
  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  
  
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 7880  
  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
      

 (ψηφιακή υπογραφή) 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   ΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΜΕ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΣ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

      
      
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)  
      
1 Στοιχεία Τεχνολογίας Αερίων Καυσίμων A 60 20,00 1200,00
2 Υλικά & Κατασκευή Δικτύων Αερίων Καυσίμων A 60 20,00 1200,00
3 Καυστήρες - Λέβητες Αερίων Καυσίμων B 45 20,00 900,00
4 Συσκευές - Εφαρμογές Αερίων Καυσίμων B 45 20,00 900,00
5 Εγκαταστάσεις Αερίων Καυσίμων B 45 20,00 900,00
6 Σχέδιο Εγκαταστάσεων Αερίων Καυσίμων B 45 15,00 675,00

7 Όργανα Μέτρησης, Αυτοματισμού & Ελέγχου 
Αερίων Καυσίμων B 45 20,00 900,00

8 Νομοθεσία & Κανονισμοί Καυσίμων Αερίων - 
Προστασία Περιβάλλοντος B 45 35,00 1575,00

      
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.250,00
  
  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  
  
9

Τεχνολογία Αρτοποιίας -Zαχαροπλαστικής
A 370 30,00 11100,00

10 B 350 30,00 10500,00
11

Εργαστήριο Αρτοποιίας
A 370 30,00 11100,00

12 B 350 30,00 10500,00
13

Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής
A 370 35,00 12950,00

14 B 350 35,00 12250,00
15

Χημεία Τροφίμων - Βασικές Αρχές Διατροφής
A 370 20,00 7400,00

16 B 350 20,00 7000,00
17 Μικροβιολογία Τροφίμων B 350 25,00 8750,00
  
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 91.550,00
  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
  

18
Ελληνική και Διεθνής Κουζίνα

A 420 25,00 10500,00
19 B 360 25,00 9000,00
20

Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
A 420 35,00 14700,00

21 B 360 35,00 12600,00
22 Αρχές Λειτουργίας Επισιτιστικών Μονάδων A 420 20,00 8400,00
23 Ανατομία – Τεμαχισμός Κρεάτων A 420 20,00 8400,00
24 Τροφογνωσία - Διαιτητική A 420 20,00 8400,00
25 Γαλλική Ορολογία Ειδικότητας B 360 15,00 5400,00
26 Έλεγχος-Τιμολόγηση Β       360 20,00 7200,00
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27 Στοιχεία Οινολογίας Β       360 20,00 7200,00
28 Σύνθεση Εδεσματολογίου B 360 20,00 7200,00
  
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 99.000,00
  
  
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 7880  
  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 198.800,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΣΙΤΑΡΙ
1. Δημητριακοί καρποί 
1.1  Ορισμός.
1.2  Κατηγορίες.
2. Είδη με παγκόσμια εμπορική σημασία 
      2.1  Triticum Vulgare.
      2.2  Triticum Compactum.
      2.3  Triticum Durum.
3. Ποικιλίες σιταριού στην Ελλάδα.
4. Δομή του κόκκου του σιταριού.
5. Χημική σύσταση του κόκκου του σιταριού.
6. Συστατικά 
      6.1  Ενδοσπερμίου.
      6.2  Φύτρου.
      6.3  Φλοιού.
      6.4  Στοιβάδας αλευρώνης.
7. Στάδια επεξεργασίας του σίτου. 
8. Αποθήκευση σιταριού. 
9. Διάγραμμα αλέσεως
10. Κοντισιονάρισμα του σίτου. 
      10.1  Κατηγορίες. 
      10.2  Σκοπός του και επίδραση στη γλουτένη και τα πρωτεολυτικά ένζυμα.
11. Κυλινδρομηχανή - Πλανσίχτερ - Σιμιγδαλομηχανή. 
11.1  Περιγραφή. 
11.2  Σκοπός των μηχανημάτων αυτών στην παραγωγή του αλεύρου.
ΑΛΕΥΡΙ
1. Άλεση σιταριού - παραγωγή αλεύρου. 
2. Συνθήκες αποθήκευσης και διατηρησιμότητας του αλεύρου
3. Χαρακτηριστικά του αλεύρου.

3.1  Χρώμα.
3.2  Οσμή και γεύση.
3.3  Κοκκομετρία υγρασία.

4. Ωρίμανση του αλεύρου.
5. Συστατικά του αλεύρου.
6. Περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα και οι σχέσεις τους με τους τύπους αλεύρων.
7. Πρωτεΐνες.

7.1  Γλουτένη και ρόλος της.
8. Δύναμη αλεύρου : είδη αλεύρου ανάλογα την ποιότητα και την ποσότητα της γλουτένης.
9. Υδατάνθρακες αλεύρου.

Άμυλο και ο ρόλος τους.
10. Ζυμώσιμα σάκχαρα.

10.1 Προέλευση.
10.2  Ρόλος.
10.3  Ζυμωτική ικανότητα.

11. Ένζυμα του αλεύρου.
11.1  Ένζυμα που ενδιαφέρουν την τεχνολογία Αρτοποίησης και Ζαχαροπλαστικής.

12. Πρωτοελυτικά ένζυμα.
12.1  Προέλευση.
12.2  Χρήση τους στην Αρτοποιία και ζαχαροπλαστική.

13. Λιπολυτικά ένζυμα.
13.1  Προέλευση.
13.2  Χρήση τους στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική.
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14. Αμυλολυτικά ένζυμα.
14.1 Προέλευση.
14.2 Χρήση τους στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική.

ΜΑΓΙΑ
1. Ρόλος της μαγιάς στην Αρτοποίηση. 
2. Αλκοολική ζύμωση.
3. Συνθήκες ανάπτυξης.
4. Βιομηχανική παραγωγή της μαγιάς - Μορφές που κυκλοφορεί στο εμπόριο. 
5. Ζυμωτική ικανότητα.
6. Αδρανής ξηρή μαγιά.
7. Συνθήκες διατηρησιμότητας της μαγιάς.
8. Όξινες ζύμες.

8.1  Σκοπός.
8.2  Χρήση.
8.3  Δημιουργία.

ΖΑΧΑΡΗ
1. Ορισμός. 
2. Προέλευση, είδη, ιδιότητες. 
3. Τρόπος χρησιμοποίησης της.
ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ
1. Ορισμός.
2. Κατηγορίες
3. Ζωικές λιπαρές ύλες.
4. Φυτικά λίπη και λάδια. - μείγματα λιπών και λαδιών.
5. Αλλοιώσεις λιπαρών υλών.
6. Συνθήκες διατηρησιμότητας και αποθήκευσης.
ΑΥΓΑ
1. Σύσταση, ιδιότητες, χρησιμότητα.
2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά.
3. Υγιεινή κατάσταση.
4. Μορφές αυγών και χρήσεις τους.
5. Συνθήκες διατηρησιμότητας και συντήρησης. 
ΓΑΛΑ
1. Ορισμός, σύνθεση, ιδιότητες.
2. Είδη γάλακτος - μορφές γάλακτος.
3. Τρόπος χρησιμοποίησης τους στα διάφορα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.
4. Συνθήκες διατηρησιμότητας και αποθήκευσης.

ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΗ :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΜΥΛΟ
1. Ορισμός. 
2. Προέλευση, είδη, ιδιότητες. 
3. Τρόπος χρησιμοποίησης του
ΑΛΑΤΙ
1. Είδη αλατιού.
2. Ρόλος του αλατιού στην Αρτοποίηση.
3. Επιπτώσεις από παντελή έλλειψη του αλατιού.
4. Επιπτώσεις από την υπερβολική χρήση του αλατιού.
5. Συνθήκες αποθήκευσης και διατηρησιμότητας.
ΝΕΡΟ
1. Ρόλος του νερού στην Αρτοποίηση.
2. Καταλληλότητα νερού για χρήση.
3. Κατηγορίες νερού : μαλακό, σκληρό, αλκαλικό.
4. Επιδράσεις του νερού στη ζύμη των αρτοσκευασμάτων και την ποιότητα του τελικού 

προϊόντος.
5. Πώς μπορούμε να διορθώσουμε ένα μαλακό και ένα σκληρό νερό κατά την Παρασκευή της 

αρτοζύμης.
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
1. Κατηγορίες βελτιωτικών (γενικά).
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2. Βελτιωτικά αρτοποιητικής ικανότητας 
      2.1  Ρόλος.
      2.2  Δράση.
      2.3  Χρήση.
3. Βελτιωτικά όψεως ή λευκαντικές ουσίες.
4. Βελτιωτικά που επιτρέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

4.1  Ασκορβικό οξύ.
4.2  Αμυλάση - α.
4.3  Βύνη 

 Παραγωγή.
 Κατηγορίες.
 Ιδιότητες.
 Χρήσεις.

4.4  Λεκιθίνη 
 Προέλευση.
 Ιδιότητες.
 Χρήσεις.

4.5  Μονογλυκερίδια και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων : προέλευση, ιδιότητες, σκοπός 
χρήσης τους

5. Βελτιωτικά που απαγορεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σε κάθε μια ξεχωριστά γλυκαντική ύλη να αναφερθούν οι ιδιότητες, ο τρόπος 
χρησιμοποίησης τους στα αρτοποιητικά προϊόντα και οι συνθήκες 
διατηρησιμότητας και αποθήκευσης τους.

1. Ορισμός, αρτοποιητικές ιδιότητες.
2. Κατηγορίες  

2.1  Ζάχαρη.
2.2  Ιμβερτοζάχαρο.
2.3  Γλυκόζη ή αμυλοσιρόπι.
2.4  Δεξτρόζη.
2.5  Μέλι.
2.6  Λακτόζη.

3. Γλυκαντικές ύλες με χαμηλή θρεπτική αξία …
3.1  Ιδιότητες.

      3.2 Εφαρμογές και τρόπος και χρησιμοποίησης τους. 
ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1. Σόδα.
2. Αμμωνιακά άλατα.
3. Μείγματα διογκωτικών ουσιών (ταχεία, διπλής, βραδείας).
4. Ποσότητες χρήσεως.
ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1. Ορισμός.
2. Προέλευση.
3. Σκοπός χρησιμοποίησης τους στα αρτοποιητικά προϊόντα
4. Παραδείγματα.
ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1. Ορισμός, προέλευση, κατηγορίες (εσσάνς, φυσικά εκχυλίσματα, τεχνητά αρώματα).
2. Σκοπός και τρόπος χρησιμοποίησης τους στα αρτοποιητικά προϊόντα.
3. Παραδείγματα αρωματικών υλών που επιτρέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα 

νομοθεσία.
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1. Ορισμός, προέλευση, σκοπός και τρόποι χρησιμοποίησης τους στα αρτοποιητικά προϊόντα.
2. Παραδείγματα χρωστικών υλών που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
1. Σύνθεση, είδη ξηρών καρπών που χρησιμοποιούνται στην ζαχαροπλαστική (λιθόκαρποι, 

φλοιόκαρποι).
2. Επεξεργασία ξηρών καρπών και προϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία αυτή 

(Marzipan, Perzipan, αμυγδαλόπαστα, φυστικοβούτυρο, ταχίνι κλπ).
3. Χρήσεις ξηρών καρπών. 
4. Αλλοιώσεις ξηρών καρπών. 
5. Συνθήκες αποθήκευσης και διατηρησιμότητας.
ΚΑΚΑΟ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ
1. Παρασκευή, ιδιότητες.
2. Κακαόγαλα, κακάο σκόνη, ολλανδικό κακάο.
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3. Επεξεργασία σοκολάτας.
4. Σοκολάτα απομίμησης ή επικαλύψεως, κουβερτούρα, λευκή σοκολάτα.
5. Ιδιότητες και χαρακτηριστικά.
6. Τρόπος χρησιμοποίησης του κακάο και της σοκολάτας στα αρτοποιητικά προϊόντα.
7. Προβλήματα που παρουσιάζονται.
8. Αλλοιώσεις κακάου - σοκολάτας.

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Άσκηση 1 : Παρουσίαση χώρου, εργαστηρίων, μηχανημάτων και εργαλείων αρτοποιίας.
Άσκηση 2 : Επίδειξη ολοκληρωμένης  διαδικασίας παρασκευής άρτου Τ. 70%
Άσκηση 3 : Άρτος Παραδοσιακός – Προετοιμασία όξινης ζύμης – Ζύμωμα στη σκάφη
Άσκηση 4 : Άρτος σύμμεικτος
Άσκηση 5 : Άρτος χωριάτικος. Προζύμι - Διαδικασία παραγωγής και ο ρόλος του προζυμιού. .
Άσκηση 6 : Άρτος καλαμποκιού – Άρτος μπομπότα.
Άσκηση 7 : Άρτος Σιμιγδαλιού.
Άσκηση 8 : Άρτος ολικής αλέσεως.
Άσκηση 9 : Άρτος Τ. 90%
Άσκηση 10 : Άρτος σικάλεως
Άσκηση 11 : Άρτος Τ. 70% ( Διατιμήσεως) – Διαδικασία παρασκευής.
Άσκηση 12 : Άρτος πολυτελείας.
Άσκηση 13 : Χριστόψωμα.
Άσκηση 14 : Άρτος πολύσπορος.
Άσκηση 15 : Άρτος για Μπόμπες  (ζαμπόν τυρί - τονοσαλάτα - κοτοσαλάτα)
Άσκηση 16 : Άρτος τοστ πολυτελείας.
Άσκηση 17 : Άρτος τοστ ολικής.
Άσκηση 18 : Κριθαροκουλούρες -Ντάκος.
Άσκηση 19 : Αρτίδια (Τ. 55% - Τ. 100% ) για Σάντουιτς & Χάμπουργκερ.
Άσκηση 20 : Λαγάνες  (Τ. 70% - Πολυτελείας - χωριάτικη
Άσκηση 21 : Άρτος επτάζυμος. Παρασκευή προζύμης από ρεβίθια
Άσκηση 22 : Άρτος Εκκλησίας (Αρτοκλασίες)
Άσκηση 23 : Πρόσφορα.
Άσκηση 24 : Άρτος Τσιαπάτα.
Άσκηση 25 : Άρτος Γιαννιώτικος.
Άσκηση 26 : Άρτος Γαλλικός (μπαγκέτα).
Άσκηση 27 : Λαμπροκουλούρες.
Άσκηση 28 : Άρτος Βιέννης.
Άσκηση 29 : Άρτος Γερμανικός (τριών αλεύρων).
Άσκηση 30 : Άρτος Σκανδιναυικός

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΑΞΗ :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΡΤΙΔΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ

Άσκηση 1 : Λαδόψωμο - ελαιόψωμο
Άσκηση 2 : Αρτίδια οκτάσπορα - νιφάδες σταριού
Άσκηση 3 : Τυρόψωμο - τυροκουλούρα
Άσκηση 4 : Μανιταρόψωμο - ντοματόψωμο
Άσκηση 5 : Αρτίδια ξηρών καρπών (αμύγδαλου, φουντουκιού )
Άσκηση 6 : Αρτίδια φρούτων (με αποξηραμένα ή ζελαρισμένα φρούτα)
Άσκηση 7 : Σταφιδόψωμο 
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Άσκηση 8 : Αρτίδια Κάιζερ
Άσκηση 9 : Αρτίδια μνημοσύνου
Άσκηση 10 : Αρτίδια βύνης
Άσκηση 11 : Σκορδόψωμο - Κρεμμυδόψωμο
Άσκηση 12 : Άρτος άνυδρος (γαλέτα)
Άσκηση 13 : Άρτος Αγιορείτικος
Άσκηση 14 : Νεκρή ζύμη
Άσκηση 15 : Κουλούρες γάμων

ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ

Άσκηση 16 : Κουλούρια Θεσσαλονίκης
Άσκηση 17 : Κριτσίνια (λευκό Τ. 55% - μαύρο Τ. 100%)
Άσκηση 18 : Κριτσίνια (καλαμποκιού - πολύσπορα)

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ – ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ

Άσκηση 19 :Παξιμάδια γεύσεων - Crispies (απλά, με ρίγανη, με πιπέρι, με πάπρικα)
Άσκηση 20 : Παξιμάδια Κρήτης (μπουκιές)
Άσκηση 21 : Φρυγανιά Τ. 55% - παξιμάδι κόφτρας
Άσκηση 22 : Φρυγανιά ολικής αλέσεως - παξιμάδι κόφτρας
Άσκηση 23 : Φρυγανιά σικάλεως - παξιμάδι κόφτρας
Άσκηση 24 : Φρυγανιά χωριάτικη - παξιμάδι κόφτρας
Άσκηση 25 : Ψήσιμο φαγητών (κρεατικά - ψαρικά)
Άσκηση 26 : Ψήσιμο φαγητών (λαδερά - πάστες - πουλερικά)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Άσκηση 27  Πειραματικό εργαστήριο άρτου με αυξομείωση αλατιού - συμπεριφορά του άρτου
Άσκηση 28 : Πειραματικό εργαστήριο άρτου με αυξομείωση μαγιάς - συμπεριφορά του άρτου
Άσκηση 29 : Πειραματικό εργαστήριο άρτου - απορροφητικότητα αλεύρου - αρτοζύμης
Άσκηση 30 : Πειραματικό εργαστήριο άρτου - διατηρησιμότητα άρτου

ΜΑΘΗΜΑ  : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ – ΓΛΥΚΑ ΤΑΨΙΟΥ - ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ

Άσκηση 1 : Παρουσίαση χώρου, εργαστηρίων, μηχανημάτων και εργαλείων Ζαχαροπλαστικής
                   Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής
Άσκηση 2 : Σιρόπια. Θεωρία και πίνακας αναλογιών για σιρόπια
                   Καρυδόπιτα - Μελαχροινή
Άσκηση 3 : Παρασκευή σιροπιού για ραβανί- σάμαλι- χαλβά σιμιγδαλένιο & σαπουνέ
Άσκηση 4 : Παρασκευή σιροπιού για μπακλαβά- σαραγλί
Άσκηση 5 : Παρασκευή σιροπιού για κανταΐφι- γιαννιώτικο
Άσκηση 6 : Παρασκευή σιροπιού για γαλακτομπούρεκο (φλογέρα- ταψί)
Άσκηση 7 : Παρασκευή σιροπιού για γιαουρτόπιτα - κοπεγχάγη.
Άσκηση 8 : Παρασκευή σιροπιού για σαβαρέν.

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΛΥΚΑ (ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ)

Άσκηση 9 : Αμυγδαλωτά- εργολάβοι.
Άσκηση10 : Σκαλτσούνια
Άσκηση 11 : Ροζέδες- υδραίικα
Άσκηση 12 : Καρύδες Ινδιών- νουά καρυδιού.
Άσκηση 13 : Βουτυρόκρεμα- παρέ- σαβαγιάρ (στρογγυλά, μακρόστενα).
Άσκηση 14 : Νεγράκια- τρουφάκια
Άσκηση 15 : Βραχάκια- χιονάτες.
ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΡ

ΕΜΕΣ – ΜΟΥΣ – ΖΕΛΕ
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Άσκηση 16 : Ζελέ απλό – φρούτων (με χρωστικές & αρωματικές ύλες)
Άσκηση 17 : Κρύα κρέμα πιάτου - ρυζόγαλο.
Άσκηση 18 : Πανακότα
Άσκηση 19 : Καζάν ντιπί
Άσκηση 20 : Κρέμα καραμελέ
Άσκηση 21 : Κρέμα μπαβαρουάζ
Άσκηση 22 : Κρέμα πατισερί - κιγέ - καραμέλα
Άσκηση 23 : Κώκ - κωκάκια - γλάσσο
Άσκηση 24 : Σου - εκλαίρ - γλάσσο
Άσκηση 25 : Σφολιάτα (για μιλφέιγ & κορνέ)
Άσκηση 26 : Μιλφέιγ (απλό-σοκολάτας)
Άσκηση 27 : Κορνέ - κορνεδάκια
Άσκηση 28 : Προφιτερόλ
Άσκηση 29 : Τάρτες - ταρτάκια ( με κρέμα ζαχαροπλαστικής & σαντιγί)
Άσκηση 30 : Πουτίγκα σε ποτήρι (Τρικάλων)

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΗ :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙΑ – ΤΟΥΡΤΕΣ - ΠΑΣΤΕΣ

Άσκηση 1 : Παντεσπάνι (γλυκό, κίτρινο, μαύρο)
Άσκηση 2 : Πάστα – τούρτα (αμυγδάλου, σουδόπαστα)
Άσκηση 3 : Πάστα - τούρτα (διαφόρων γεύσεων, καραμέλα, τιραμισού)
Άσκηση 4 : Πάστα - τούρτα σεράνο – γκανάζ
Άσκηση 5 : Πάστα -τούρτα ( φρούτου, μούς)
Άσκηση 6 : Πάστα -τούρτα (σοκολατίνα, νεγκρέσκο, μπλάκ φόρεστ)
Άσκηση 7 : Πάστα – τούρτα φόρμας ( μαρόν – πορτοκάλλι)
Άσκηση 8 : Εκμέκ (πολίτικο κανταΐφι)
Άσκηση 9 : Παστάκι (απλό – ντελικατέζ)
Άσκηση 10 : Τομπούς – κορμοί (απλοί, χριστουγεννιάτικοι)
Ασκηση 11 : Μαρένγκα – μαρενγκάκια – τούρτα μαρένγκας
Άσκηση 12 : Γκανάζ επικάλυψης με κουβερτούρα υγείας, σοκολάτα γάλακτος και λευκή 
σοκολάτα
Άσκηση 13 : Γκαναζάκια – καριόκες (απλές – με καρύδι)
Άσκηση 14 : Πάστες – τάρτες (μέρλιτεν ,κομβεστασιόν)
Άσκηση 15 : Décor (χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, στολισμός)

ΕΝΟΤΗΤΑ : DÉCOR – ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ

Άσκηση 16 : Décor (διακόσμηση τούρτας γενεθλίων, βάπτισης, γάμου)
Άσκηση 17 : Décor (σοκολάτα, φλορεντίνες, κανέλλες)
Άσκηση 18 : Décor (μάρτσιπαν – δίσκοι μνημοσύνου)

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ

Άσκηση 19 : Σοκολατάκια απλά (υγείας, γάλακτος, λευκά)
Άσκηση 20 : Σοκολατάκια γεμιστά (κεράσι, πραλίνα, λικέρ)
Άσκηση 21 : Σοκολατένια πασχαλινά (αυγά, λαγουδάκια, κοκοράκια)

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΓΩΤΑ

Άσκηση 22 : Γλώσσες παγωτού – παγωτά γεύσεων (φιστίκι, φράουλα, cookies κ.λ.π )
Άσκηση 23 : Παγωτό παρφέ (βανίλια, σοκολάτα)
Άσκηση 24 : Παγωτό γρανίτα (λεμόνι, φράουλα, πεπόνι κ.λ.π)

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ - ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ

Άσκηση 25 : Γλυκά κουταλιού – κομπόστες
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Άσκηση 26 : Μαρμελάδες διάφορες

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Άσκηση 27 : Πειραματικό εργαστήριο: παντεσπάνι – βάσεις
Άσκηση 28 : Πειραματικό εργαστήριο: σοκολάτα
Άσκηση 29 : Πειραματικό εργαστήριο : σιρόπι – καραμέλα
Άσκηση 30 : Πειραματικό εργαστήριο: ζελέ – κρέμες (πηκτικότητα)

ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ.
1. Υδατάνθρακες

1.1  Ορισμοί.
1.2  Σύσταση.
1.3  Κατηγορίες.
1.4  Ιδιότητες.
1.5  Χρήσεις.
1.6  Θρεπτική αξία.

2. Πρωτεΐνες
2.1  Ορισμοί.
2.2   Σύσταση.
2.3  Κατηγορίες.
2.4  Ιδιότητες.
2.5  Χρήσεις.
2.6  Θρεπτική αξία.

3. Λίπη και έλαια
3.1  Ορισμοί.
3.2  Σύσταση.
3.3  Κατηγορίες.
3.4  Ιδιότητες.
3.5  Χρήσεις.
3.6  Θρεπτική αξία.

4. Χρωστικές ουσίες τροφίμων 
4.1  Σύσταση.
4.2  Ιδιότητες.
4.3  Χρήσεις.

5. Υλικά συσκευασίας 
5.1  Σύσταση.
5.2  Ιδιότητες.
5.3  Χρήσεις

ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΑΞΗ :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Πρόσθετες Ύλες Τροφίμων
1.1  Προδιαγραφές προσθέτων υλών
1.2  Κατηγορίες προσθέτων υλών τροφίμων
1.3  Χρήσεις.

2. Γαλακτοματοποιητές, μονογλυκερίδια, διγλυκερίδια, λεκιθίνη, πηκτικές ύλες
2.1  Σύσταση.
2.2  Ιδιότητες.
2.3  Χρήσεις.  

3. Βελτιωτικά οξειδωτικά - αντιοξειδωτικά, α - αμυλάση … 
3.1  Σύσταση.
3.2  Ιδιότητες.
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3.3  Χρήσεις.
4. Συντηρητικά 

4.1  Ορισμός
4.2  Ιδιότητες.
4.3  Χρήσεις

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1. Μακροσκοπικός έλεγχος προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως υλικά προσθήκης 

1.1  Τυροκομικά προϊόντα.
1.2  Κρεατοσκευάσματα..
1.3  Μαρμελάδες.
1.4  Φρούτα - λαχανικά και άλλα.

2. Υγιεινή διατροφή και διατροφική αξία των προϊόντων. 
3. Νέες πρώτες ύλες και βοηθητικές πρώτες ύλες.
4. Διαιτητικά προϊόντα.

4.1  Είδη χαμηλού αριθμού θερμίδων.
4.2  Νομοθετική κατοχύρωση προϊόντων διαίτης.
4.3  Ετικέτα προϊόντων διατροφής.

5. Βιταμίνες, ορμόνες  
5.1  Ορισμοί.
5.2  Χρήσεις.

ΜΑΘΗΜΑ : ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΑΞΗ :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ
1. Έντομα αγρού και αποθήκης.

1.1  Τα έντομα των σιτηρών (πεντατομίτης, καλλάνδρα του σίτου κ.ά.).
2. Μικροβιολογικές προσβολές.

2.1  Σκωρίαση
2.2  Δαυλίτης
2.3  Άνθρακας.
2.4  Ευρισιβώδης όλυρα.
2.5  Παρασιτικό πλάγιασμα.
2.6  Νηματώδεις του σίτου. 

3. Αλλοιώσεις του σίτου.
3.1  Αυτοθέρμανση του σίτου.
3.2  Βλάστηση του σίτου στον αγρό και την αποθήκη..
3.3  Μούχλα του σίτου και του αλεύρου.

ΟΜΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
1. Κύτταρο (ευκαριωτικό, προκαριωτικό).
2. Πολλαπλασιασμός μικροοργανισμών - καμπύλη ανάπτυξης.
3. Διάκριση μικροοργανισμών ανάλογα με την άριστη θερμοκρασία διαβίωσης (θερμόφιλα, 

ψυχρόφιλα, μεσόφιλα).
4. Ωσμόφιλα μικρόβια.
5. Ομάδες μικροοργανισμών ανάλογα με τη λειτουργική προσφορά τους στην τεχνολογία 

τροφίμων.
5.1  Οξυγαλακτικά.
5.2  Πρωτοσολυτικά.
5.3  Σαγχαρολυτικά.
5.4  Λιπολιτικά.
5.5  Πηκτινολυτικά.

6. Μύκητες.
6.1  Γενικά περί μυκήτων.
6.2  Ευρωτομύκητες …

 Ευρώτες που ενδιαφέρουν τα τρόφιμα (mucor, rhizopus).
6.3  Ατελείς μύκητες …

 aspergillus, neurospora, penicillum.
7. Ζύμες.

7.1  Γενικά περί ζυμών.
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7.2  Αλκοολική ζύμωση.
7.3  Οξική ζύμωση.
7.4  Γαλακτική ζύμωση.

8. Βακτήρια.
8.1  Γενικά για τα βακτήρια.
8.2  Μεσεντερικός βάκιλος.

9. Άλλες αλλοιώσεις του άρτου.
9.1  Ιξώδεις αλλοιώσεις του άρτου.
9.2  Μυκητίαση του άρτου.

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Γενικές αρχές θεωρήσεων των αλλοιωμένων τροφίμων..
2. Αιτίες αλλοιώσεως των τροφίμων. 

2.1  Τροφοτοξινώσεις.
2.2  Τροφολοιμώξεις.
2.3  Ταξινόμηση των τροφίμων ως προς το βαθμό ευπάθειας.

3. Παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό μολύνσεως ενός τροφίμου καθώς και το είδος των 
μολυνόντων μικροοργανισμών.

4. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών σε ένα τρόφιμο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ : ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Υπόγειο δίκτυο 
1 Προετοιμασία υπόγειων  δικτύων 

α) Εκσκαφή και επίχωση τάφρου
β) Τοποθέτηση, κάθοδος σωληνώσεων στην τάφρο

2. Υπόγειο δίκτυο  Φ.Α. από χάλυβα
α) Εξαρτήματα σύνδεσης  δικτύου από χάλυβα
β) Μέθοδοι σύνδεσης δικτύου  από χάλυβα
γ) Έλεγχος ποιότητας συγκολλήσεων χαλυβδοσωλήνων
δ) Αντιδιαβρωτική  προστασία χαλυβδοσωλήνων

3 Σωληνώσεις από πολυαιθυλένιο σε υπόγεια δίκτυα Φ.Α.
α) Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύου Φ.Α. από  πολυαιθυλένιο
β) Μέθοδοι σύνδεσης δικτύου Φ.Α.  από  πολυαιθυλένιο
γ) Έλεγχος ποιότητας  συγκολλήσεων  πολυαιθυλενίου
δ) Αντιδιαβρωτική προστασία  σωληνώσεων από  πολυαιθυλένιο

Υπέργειο δίκτυο 
1    Υπέργειο δίκτυο Φ.Α. εκτός κτηρίων

α) Υπέργειο δίκτυο  Φ.Α.  χαλυβδοσωλήνων
β) Υπέργειο δίκτυο  Φ.Α.  χαλκοσωλήνων
γ)  Επιφανειακή προστασία υπέργειων δικτύων Φ.Α.  (εκτός κτηρίων)
δ) Όδευση σωληνώσεων

2    Δίκτυο σωληνώσεων  Φ.Α. εντός κτηρίων
      α) Είσοδος δικτύου στο κτήριο
      β) Υπέργειο δίκτυο  Φ.Α.  χαλυβδοσωλήνων
      γ) Υπέργειο δίκτυο  Φ.Α.  χαλκοσωλήνων
      δ) Συνδέσεις εξαρτημάτων, οργάνων μέτρησης και  μετάδοσης σημάτων
      ε) Προστασία σωληνώσεων
      στ) Όδευση  και στήριξη μεταλλικών σωληνώσεων
      ζ) Αποφρακτικές βαλβίδες, μετρητές αερίου και ρυθμιστές
Έλεγχος ποιότητας εργασιών & υλικών δικτύου 

1  Έλεγχος εργασιών, σωλήνων και  εξαρτημάτων
2  Έλεγχος  πιστοποιητικών  υλικών &  μεθόδων σύνδεσης
3  Έλεγχος  επιφανειακής  προστασίας των υπόγειων σωληνώσεων
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4  Δοκιμή αντοχής σε πίεση
5  Δοκιμή στεγανότητας
6  Καθαρισμός – έναρξη χρήσης του δικτύου σωληνώσεων
7  Δοκιμή συμπληρωματικών μέτρων ασφαλείας της  εγκατάστασης Φ.Α.
8  Συνολικός έλεγχος εγκατάστασης

ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή
1. Ιστορικά
2. Διάκριση αερίων
Χαρακτηριστικά μεγέθη αερίων καυσίμων
1. Θερμογόνος δύναμη 
2. Σχετική πυκνότητα
3. Πίεση
4. Δείκτης Wobbe, modul του αερίου
5. Ο αναρροφούμενος πρωτεύων αέρας
6. Ειδική και μοριακή θερμοχωρητικότητα, συνεκτικότητα
Χαρακτηριστικά καύσης 
1. Θεωρία της καύσεως
2. Θερμοκρασία ανάφλεξης
3. Ταχύτητα μετάδοσης φλόγας
4. Προϊόντα πλήρους καύσης
5. Παραγωγή ρύπων
Χρήσεις των διαφόρων αερίων καυσίμων  
1. Εισαγωγή 
2. Συσχετισμός χρήσης - ιδιοτήτων
Παραγωγή αερίων από στερεά καύσιμα
1. Απαερίωση, λιθάνθρακα, λιγνιτών
2. Εξαερίωση, υδαταέριο
3. Φωταέριο-Αέριο πόλης
Φυσικό αέριο (Φ.Α.)
1. Τα κοιτάσματα και η εκμετάλλευσή τους
2. Κατεργασίες στην επιφάνεια
3. Σύσταση διαφόρων Φ.Α., είδη Φ.Α. στην Ελλάδα
4. LNG 
5. Προοπτική χρήσης σαν υποκατάστατο της βενζίνης
6. Χρήση σε βιομηχανία και στον οικιακό τομέα
7. Απαιτήσεις ασφαλείας
8. Ανασκόπηση εφαρμογών Φ.Α. στην παγκόσμια αγορά ενέργειας
 Υγραέρια
1. Ορισμός, σύσταση
2. Εμπορικά προϊόντα (προπάνιο, βουτάνιο, μείγμα)
3. Παραγωγή υγραερίου (από φυσικό αέριο, διυλιστήρια), προσθήκη οσμής
4. Προοπτικές χρήσης σαν υποκατάστατο της βενζίνης
5. Απαιτήσεις ασφαλείας
6. Ανασκόπηση εφαρμογών υγραερίου στην παγκόσμια αγορά ενέργειας 
 
Συνθετικό φυσικό αέριο
1. Παραγωγή από εξαερίωση γαιάνθρακα με ατμό
2. Παραγωγή από εξαερίωση γαιάνθρακα με υδρογόνωση
3. Παραγωγή από εξαερίωση γαιάνθρακα με θερμότητα
4. Παραγωγή από λιθάνθρακα
5. Παραγωγή από πετρέλαιο
Βιοαέριο
1. Παραγωγή, σύσταση
2. Προοπτικές χρήσης
3. Απαιτήσεις ασφαλείας
Υδρογόνο
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1. Παραγωγή, σύσταση
2. Προοπτικές χρήσης υδρογόνου σαν υποκατάστατο της βενζίνης
3. Δεξαμενές υδρογόνου
4. Απαιτήσεις ασφαλείας
Η εναλλαξιμότητα των αερίων καυσίμων σε διάφορες εφαρμογές
1. Αλλαγή χρήσης φυσικού αερίου από υγραέριο
2. Χρήση άλλων αερίων
Μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου
1. Γενική εικόνα διαχείρισης φυσικού αερίου
2. Διακίνηση με πιεστικά δίκτυα
     α) Επίγεια δίκτυα μεταφοράς
     β) Υποθαλάσσια δίκτυα μεταφοράς 
3. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)
Δίκτυα μεταφοράς και διανομής Φ.Α.
1. Χαλύβδινα δίκτυα
      α)  Χαλυβδοσωλήνες δικτύων μεταφοράς  Φ.Α
      β) Υπολογισμός πάχους τοιχώματος χαλυβδοσωλήνων
      γ)  Η τοποθέτηση των χαβδοσωλήνων
      δ)  Σύνδεση χαλυβδοσωλήνων
      ε) Προστασία δικτύων απο την διάβρωση
2. Δίκτυα από  πολυαιθυλένιο ΡΕ
      α) Σωλήνες και εξαρτήματα πολυαιθυλενίου
      β) Συγκόλληση σωλήνων πολυαιθυλενίου
3. Κύρια όργανα δικτύων (όργανα διακοπής, όργανα ρύθμισης, όργανα ασφαλείας)
4. Διατάξεις υποβιβασμού πίεσης
5. Πρόσδοση οσμής
6. Κόστος δικτύου
7. Δίκτυα πόλης
8. Αλυσίδα LNG
Υπολογισμοί δικτύων
1. Βασικές έννοιες (τραχύτητα σωλήνα, τριβή, παροχή)
2. Τοπικές αντιστάσεις
3. Υπολογισμός της πτώσης πίεσης (Διάγραμμα Moody)
Είδη δικτύων
1. Κύρια τμήματα δικτύων
2. Σχέδια υπολογισμού
3. Χρήση Η/Υ
Το πρόβλημα των αιχμών
1. Αποθήκευση σε αεριοφυλάκια, σε αγωγούς υψηλής πίεσης
2. Ανάμιξη προσθέτων αερίων
3. Συμπλήρωση ποσοτήτων αερίου από μεγάλες αποθήκες
4. Αποθήκευση σε πορώδη στρώματα του υπεδάφους
5. Αποθήκευση σε υπόγειους κενούς χώρους
6. Καταλληλότητα μεθόδου κατά περίπτωση
Μεταφορά και διανομή υγραερίου
1. Γενική εικόνα διαχείρισης υγραερίου
2. Είδη αποθήκευσης (υπόγεια, υπέργεια)
3. Δεξαμενές, βαλβίδες ανακούφισης, βαλβίδες excess-flow
4. Κριτήρια επιλογής τοποθέτησης δεξαμενών
5. Κριτήρια επιλογής μεγέθους δεξαμενών
6. Μεταφορά με αυτοκίνητο, πλοίο, χώρος υποδοχής

ΜΑΘΗΜΑ : ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
ΤΑΞΗ  :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καυστήρες
Καυστήρες  πετρελαίου
1. Γενική περιγραφή δομής και τρόπου λειτουργίας
2. Στοιχεία καυστήρα 
      α) Το ακροφύσιο
          α.1) Το ακροφύσιο αντεπιστροφής καυσίμου
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          α.2)  Ρύθμιση ακροφυσίων
      β) Αντλία καυσίμου
      γ) Ο ανεμιστήρας του  καυστήρα
      δ) Το  κέλυφος  του καυστήρα
      ε) Διάταξη ανάμειξης
      στ) Ηλεκτροκινητήρας
      ζ) Διατάξεις επιτήρησης φλόγας
      η) Φίλτρο καυσίμου
      θ) Σωληνώσεις  καυσίμου
      ι) Διάταξη ελέγχου
      ια) Ρύθμιση αναλογίας καυσίμου / αέρα
Ατμοσφαιρικοί  καυστήρες αερίου
1. Είδη  ατμοσφαιρικών  καυστήρων
2. Κατασκευαστική διαμόρφωση
      α. Το  ακροφύσιο
      β. Σωλήνας ανάμειξης
      γ. Εσωτερικός  χώρος  του  καυστήρα 
      δ. Πλάκα του καυστήρα
3. Σταθεροποίηση  της φλόγας
      α. Σταθεροποίηση  φλόγας έναντι αντεπιστροφής
      β.  Σταθεροποίηση  φλόγας  έναντι  σβέσης
4. Δευτερεύων  αέρας
5. Λειτουργία του ατμοσφαιρικού καυστήρα
6. Ρύθμιση  του  καυστήρα
7. Καυστήρας  εσχαρίου
8. Καυστήρες θερμαντήρων  νερού
9. Καυστήρες  μαγειρικών  εστιών
10. Ειδικοί  καυστήρες
11. Εξοπλισμός  ατμοσφαιρικού καυστήρα
      α) Διατάξεις έναυσης
      β) Διατάξεις επιτήρησης φλόγας
      γ) Το όργανο ελέγχου
      δ) Όργανα ασφαλείας και λειτουργίας
Καυστήρες αερίου  με  ανεμιστήρα
1. Γενική  περιγραφή
2. Ο ανεμιστήρας  του καυστήρα
3. Ο κινητήρας
4. Διάταξη  ανάμειξης
5. Διάταξη  έναυσης
6. Ο εξοπλισμός του καυστήρα με ανεμιστήρα
7. Διατάξεις επιτήρησης της φλόγας
8. Η διάταξη ελέγχου
9. Ρύθμιση αναλογίας αερίου / αέρα
10. όργανα ασφαλείας και λειτουργίας
11. Ρύθμιση  του  καυστήρα με ανεμιστήρα
12. Λειτουργία του καυστήρα με ανεμιστήρα
13. Καυστήρες διπλού καυσίμου
Βιομηχανικοί  καυστήρες
1. Είδη  βιομηχανικών  καυστήρων
2. Καυστήρες  ελεύθερης  δέσμης
3. Καυστήρες  προανάμειξης
4. Καυστήρες  ανάμειξης
5. Ειδικοί βιομηχανικοί καυστήρες
6. Ειδικοί καυστήρες χαμηλού NOX

7. Υλικά
8. Ρύθμιση  και  διεύθυνση
9. Εξοπλισμός  ασφάλειας
Λέβητες
Υλικά κατασκευής λεβήτων
1. Γενικά
2. Ο χυτοσίδηρος
3. Ο χάλυβας
4. Χαλυβδοσωλήνες λεβητοποιίας
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5. Ο χαλκός
6. Το  αλουμίνιο
Κατασκευαστική διαμόρφωση λεβήτων
1. Γενικές κατασκευαστικές αρχές λεβήτων
2. Ο θάλαμος καύσης
3. Η εξωτερική επένδυση
4. Επιφάνειες συναγωγής
5. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες χυτοσιδηρών λεβήτων
6. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες χαλύβδινων λεβήτων
7. Λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών
8. Λέβητες συμπύκνωσης
9. Φορτίσεις θερμικών επιφανειών
10. Συνεργασία καυστήρα- λέβητα – καπνοδόχου
11. Ατμολέβητες 
      α) Γενικά
      β) Κατασκευαστικές διαμορφώσεις
      γ) Εξοπλισμός ασφαλείας ατμολεβήτων
Εξοπλισμός λεβήτων νερού
1. Γενικά
2. Το δοχείο διαστολής
3. Όργανα ασφαλείας και ελέγχου
Θέση σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση καυστήρων – λεβήτων
1. Γενικά
2. Θέση  σε λειτουργία και λειτουργία
      2.1. Ρύθμιση  του καυστήρα
            α) Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου
            β) Ρύθμιση καυστήρα αερίου
      2.2. Συνεργασία μεταξύ καυστήρα, λέβητα και καπνοδόχου
3. Συντήρηση
4. Μετρήσεις καυσαερίων
      α) Μετρήσεις περιεκτικότητας του CO2

         β) Μετρήσεις περιεκτικότητας του  O2

      γ) Μετρήσεις περιεκτικότητας του CO
      δ) Μετρήσεις περιεκτικότητας των SO2

      ε)  Μετρήσεις περιεκτικότητας των NO2

      στ) Μετρήσεις περιεκτικότητας των HC
      ζ) Μετρήσεις αιθάλης
      η) Mετρήσεις πίεσης
Χώροι εγκατάστασης λεβήτων
1. Γενικά
2. Εγκαταστάσεις λεβήτων πετρελαίου
      α) Εγκατάσταση λέβητα
      β) Καπνοδόχος 
      γ) Αποθήκη καυσίμου
3. Εγκαταστάσεις λεβήτων αερίου
      α) Βασικές απαιτήσεις για την τροφοδοσία αέρα καύσης
      β) Γενικές απαιτήσεις για τους χώρους εγκατάστασης
      γ) Βασικές διατάξεις για την απαγωγή των καυσαερίων
4. Καπναγωγοί
5. Καπνοδόχοι 
Σωληνώσεις τροφοδοσίας καυσίμου
1. Γενικά
2. Σωληνώσεις  πετρελαίου
3. Σωληνώσεις  αερίου
      α) Συνδέσεις σωληνώσεων
          α1) Χαλυβδοσωλήνες
          α2) Χαλκοσωλήνες
          α3) Σωλήνες απο πολυαιθυλένιο
      β) Προστασία έναντι διάβρωσης
      γ) Αγωγοί σύνδεσης συσκευών
      δ) Διατάξεις ρύθμισης και ασφάλειας σε εγκαταστάσεις  αερίων
Επιλογή λέβητα καυστήρα
1. Γενικά
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2. Διάκριση λεβήτων
3. Κριτήρια απόφασης
      α) Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών
      β) Λέβητας συμπύκνωσης
      γ) Λέβητας μεταβλητής ισχύος ή περισσότεροι λέβητες
      δ) Επίτοιχοι συσκευή  ή επιδαπέδιος λέβητας
4. Καθορισμός  της  ισχύος  του λέβητα
Διαστασιολόγηση  Καπνοδόχου

ΜΑΘΗΜΑ :ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   
ΤΑΞΗ : Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ταξινόμηση συσκευών  αερίων
1. Συσκευές καύσης αερίων τύπου Α
2. Συσκευές καύσης αερίων τύπου Β
3. Συσκευές καύσης αερίων τύπου C
Θερμαντήρες νερού χρήσης
1. Διάκριση  των  συσκευών  αερίων
2. Είδη  θερμαντήρων  νερού
3. Θερμαντήρες  νερού  αποθήκευσης
      α) Βασικά  χαρακτηριστικά
      β) Βασικά δομικά  στοιχεία
      γ) Λειτουργία
4. Θερμαντήρες νερού ροής
      α) Βασικά  χαρακτηριστικά
      β) Βασικά δομικά  στοιχεία
      γ) Λειτουργία ( χωρίς  και με ανεμιστήρα)
5. Εκτίμηση αναγκών σε νερό
6. Κεντρικό σύστημα παρασκευής θερμού νερού
Θερμαντήρες χώρων
1. Τοπικοί θερμαντήρες 
2. Θερμαντήρες χώρων ανακυκλοφορίας
      α) Είδη θερμαντήρων  ανακυκλοφορίας
      β) Περιγραφή θερμαντήρων  ανακυκλοφορίας
      γ) Λειτουργία  θερμαντήρων  ανακυκλοφορίας
3. Θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας
      α) Είδη θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας
      β) Περιγραφή  θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας
      γ)  Λειτουργία  θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας
Μαγειρικές συσκευές
1. Γενικά
2. Καυστήρες μαγειρικών συσκευών 
3. Εξοπλισμός  λειτουργίας  και  ασφάλειας
      α) Στοιχείο ρύθμισης
      β) Ασφάλεια έναυσης
      γ) Διάταξη  έναυσης
4. Ο  φούρνος
5. Διεύθυνση  λειτουργίας  και  ρυθμίσεις  του  φούρνου
Εγκατάσταση  οικιακών συσκευών
1. Ταξινόμηση  συσκευών 
2. Γενικές απαιτήσεις 

α) Απαιτήσεις  για  τις  συσκευές  αερίου
      β)Απαιτήσεις  για  τους  χώρους  εγκατάστασης
      γ)Απαιτήσεις  για  την εγκατάσταση

3. Απαιτήσεις για τις συσκευές αερίου τύπου Α
4. Απαιτήσεις για τις συσκευές αερίου τύπου Β
5. Απαιτήσεις για τις συσκευές αερίου τύπου Γ
Απαγωγή  καυσαερίων
1. Απαγωγή  καυσαερίων μέσω εγκαταστάσεων απαγωγής καυσαερίων
      α) Σύνδεση  σε ιδιαίτερη καπνοδόχο
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      β) Σύνδεση σε κοινή καπνοδόχο
2. Στοιχεία  σύνδεσης ( καπναγωγοί)
3. Σχεδιασμός  καπνοδόχων
      α) Δομικά υλικά
      β) Κατασκευαστική διαμόρφωση καπνοδόχου
      γ) Διαστασιολόγηση καπνοδόχου

Επαγγελματικές εφαρμογές
1. Θερμαντήρες χώρων  ακτινοβολίας
      α) Θερμαντήρες υπέρυθρης  φωτεινής  ακτινοβολίας
      β) Θερμαντήρες  υπέρυθρης  μη φωτεινής  ακτινοβολίας
      γ) Ρύθμιση  θερμοκρασίας  χώρου
      δ) Εγκατάσταση
2. Ψυκτικές μηχανές 
      α) Ψυκτικές μηχανές απορρόφησης
      β) Αντλίες  θερμότητας
3. Αρτοποιεία  και εργαστήρια  ζαχαροπλαστικής
4. Επεξεργασία κρέατος
5. Μονάδες τροφοδοσίας  και  εστίασης
6. Πλυντήρια  -  στεγνωτήρια
7. Θερμοκήπια
Εγκατάσταση  επαγγελματικών συσκευών αερίου
1. Εγκατάσταση συσκευών  αερίου σε επαγγελματικά μαγειρεία
      α) Τροφοδοσία των συσκευών με αέρα καύσης
      β)  Απαγωγή  καυσαερίων
      γ)  Σχεδιασμός εγκαταστάσεων αερισμού και απαγωγής καυσαερίων
2. Εγκατάσταση επαγγελματικών διατάξεων κατανάλωσης αερίου
      α) Αερισμός χώρου εγκατάστασης
      β) Απαγωγή  καυσαερίων
          β.1. Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία
          β.2. Στεγνωτήρια για πλυντήρια
Βιομηχανικές εφαρμογές
1. Ατμολέβητες
2. Παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας
3. Συμπαραγωγή θερμότητας  και  ηλεκτρικής  ενέργειας
4. Φούρνοι  και  εγκαταστάσεις θέρμανσης  υλικών
      α) Είδη  φούρνων
      β) Βασικές κατασκευές βιομηχανικών φούρνων
      γ) Εξοπλισμός ασφαλείας και λειτουργίας βιομηχανικών φούρνων
5. Βιομηχανία αλουμινίου
6. Βιομηχανία γυαλιού
7. Βιομηχανία κεραμικών
8. Ξηραντήρια
9. Κλωστοϋφαντουργία

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΤΑΞΗ : Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή
1. Διάκριση εγκαταστάσεων και γενικά χαρακτηριστικά
2. Βασικές έννοιες
      α) Ορολογία εγκαταστάσεων 
      β) Ορολογία συσκευών
Στοιχεία δικτύων και διαστασιολόγηση
1. Χαλύβδινοι σωλήνες
2. Χαλκοσωλήνες
3. Άλλοι σωλήνες (σπιράλ, πλαστικοί κτλ)
4. Συνδέσεις
5. Υπολογισμός της ροής
6. Εμπειρικός σχεδιασμός
      α) Παροχή  όγκου αερίου
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      β) Εμπειρική διαστασιολόγηση αγωγών
7. Αντισεισμική προστασία
8. Ανάγνωση σκαριφημάτων, σύμβολα
9. Ασφαλιστικές διατάξεις
Οδεύσεις εσωτερικής εγκατάστασης 
1. Γενικά
2. Προστασία έναντι διάβρωσης 
3. Συνθήκες προστασίας για σωληνώσεις εκτός κτιρίου εντός εδάφους.
4. Συνθήκες προστασίας για σωληνώσεις εντός κτιρίου
5. Χιτώνια αγωγών
6. Αποστάσεις αγωγών αερίου από άλλα δίκτυα
Πρόσθετος εξοπλισμός & σημεία προσοχής
1. Αναγνώριση και σήμανση
2. Εγκατάσταση σωληνώσεων σε διαμερίσματα
3. Πυροπροστασία Κτιρίου
4. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.
5. Λεβητοστάσια
6. Απαγορευμένοι χώροι εγκατάστασης συσκευών
7. Χειροκίνητες βάνες
8. Σημεία έκπλυσης – εξαεριστικά
9. Βάνες αυτόματης απομόνωσης
10. Ανιχνευτές αερίου
Εγκατάσταση συσκευών αερίων
1. Κατηγορίες συσκευών
      α) Συσκευές τύπου A 
      β) Συσκευές τύπου Β
      γ) Συσκευές τύπου C
2. Σύνδεση συσκευών και εστιών
3. Εγκατάσταση συσκευών και εστιών
Προϋποθέσεις  αερισμού
1. Εισαγωγή
2. Επικουρικός αερισμός
3. Φυσικός αερισμός σε συσκευές τύπου A 
4. Φυσικός αερισμός σε συσκευές τύπου B  ισχύος έως 50 KW
5. Φυσικός αερισμός σε συσκευές Τύπου B Ισχύος
6. Εισόδου μεγαλύτερης των  50 KW σε Λεβητοστάσιο
7. Αερισμός  μέσω  καναλιού  συσκευών  τύπου  B  ισχύος  μικρότερης   των  50  kW  σε 

λεβητοστάσιο
8. Αερισμός  μέσω  καναλιού  συσκευών   τύπου  B  ισχύος  μεγαλύτερης  των  50  kW  σε 

λεβητοστάσιο
9. Μηχανική προσαγωγή αέρα
10. Συσκευές τύπου C 
11. Εγκατάσταση Θυρίδων Αερισμού
Απαγωγή καυσαερίων
1. Εισαγωγή
2. Λειτουργία καπναγωγού σε συσκευές τύπου B 
3. Τερματικά στόμια  σε συσκευές τύπου C
4. Συσκευές τύπου Β με ΟΘΙ εισόδου ≥50kW 
5. Υλικά  Καπναγωγού
6. Καπνοδόχοι (γενικές οδηγίες, υπολογισμός)
Διακίνηση και αποθήκευση υγραερίου
1. Δεξαμενές, αντλίες και συμπιεστές, σωληνώσεις
2. Όργανα ελέγχου και ασφαλείας 
Τελικοί έλεγχοι
1. Έλεγχοι σωληνώσεων
      α) Εργασίες ελέγχου στεγανότητας
      β) Εργασίες έκπλυσης
2. Έλεγχος αερισμού
3. Έλεγχος απαγωγής καυσαερίων
4. Κανονισμοί, πιστοποιητικά
Συντήρηση εγκαταστάσεων καυσίμων αερίων
1. Οπτικός έλεγχος
2. Έλεγχος στεγανότητας
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3. Έλεγχος κεντρική αποφρακτικής βαλβίδας
4. Έλεγχος ρύθμισης
5. Έλεγχος εσωτερικής στεγανότητας
6. Έλεγχος φίλτρων και απομάκρυνση  υγρών 
7. Έλεγχος καθοδικής προστασίας
Υπολογισμός κόστους εγκατάστασης
1. Βασικά στοιχεία οικονομικών
2. Κοστολόγηση εξαρτημάτων, εργασίας, χρόνου

ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΤΑΞΗ : Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συμβολισμοί
1. Συμβολισμοί  θερμικών εγκαταστάσεων
2. Συμβολισμοί  εγκαταστάσεων αερίου
3. Συμβολισμοί  συσκευών αερίου
Σχεδίαση    θερμικών εγκαταστάσεων
1. Σχεδίαση  κάτοψης λεβητοστασίου 
2. Σχηματική σχεδίαση λεβητοστασίου
3. Σχεδίαση λεβητοστασίου με boiler 
4. Σχεδίαση λεβητοστασίου με boiler τριπλής ενέργειας
5. Σχεδίαση ηλεκτρικής συνδεσμολογίας  αυτονομίας
Σχεδίαση εγκαταστάσεων  αερίων
1. Σχεδίαση  παροχής  φυσικού αερίου
2. Σχεδίαση εσωτερικής εγκατάστασης  αερίου
      α) Σχεδίαση οριζοντίου διαγράμματος
      β) Σχεδίαση κατακόρυφου διαγράμματος
      γ) Σχεδίαση αξονομετρικού διαγράμματος
3. Σχεδίαση εγκατάστασης τροφοδοσίας καυστήρα Φ.Α με ασφαλιστικές διατάξεις
Σχεδίαση  εγκατάστασης συσκευών αερίου
1. Υδραυλικό διάγραμμα εγκατάστασης  παρασκευαστή νερού
2. Σχεδίαση ηλεκτρικής συνδεσμολογίας παρασκευαστή νερού
3. Σχεδίαση ηλεκτρικής συνδεσμολογίας καυστήρα
4. Σχεδίαση παροχής Φ.Α σε καυστήρα 
5. Σχεδίαση παροχής  υγραερίου από φιάλη σε επίτοιχο λέβητα
6. Σχεδίαση παροχής υγραερίου από συστοιχία φιαλών σε επίτοιχο λέβητα
7. Σχεδίαση συστήματος  αεριοποίησης υγραερίου από δεξαμενή με ρυθμιστή 1ου   και 2ου 

σταδίου
8. Σχεδίαση συστήματος τροφοδοσίας  συσκευών υγραερίου από δεξαμενή

ΜΑΘΗΜΑ :ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
ΤΑΞΗ : Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αποφρακτικά  όργανα
1. Γενικά
2. Σύρτες
3. κρουνοί
4. Βαλβίδες
5. Αποφρακτικές διατάξεις σε οικιακές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης
1. Διατάξεις ρύθμισης της πίεσης
      α) Ρύθμιση της πίεσης του δικτύου
      β)Ρύθμιση της πίεσης αερίου στον καυστήρα
2. Διατάξεις μέτρησης ποσοτήτων αερίου
Εγκαταστάσεις μέσης πίεσης
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1. Γενικά
2. Συσκευές ρύθμισης της πίεσης του αερίου
3. Διατάξεις ασφαλείας
4. Αγωγοί παράκαμψης
5. Διατάξεις επιτήρησης 
6. Κατασκευή
7. Δοκιμή και θέση σε λειτουργία
8. Εργασίες σε εγκαταστάσεις ρύθμισης πίεσης αερίου 
Γενικές απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις ρύθμισης πίεσης και μέτρησης υψηλής πίεσης
1. Γενικά
2. Εγκατάσταση
3. Επιτήρηση της ατμόσφαιρας του χώρου
4. Ηλεκτρολογικά
5. Φίλτρα και διαχωριστήρες
6. Παρεμπόδιση σχηματισμού συμπυκνωμάτων και πάγου
Εγκαταστάσεις ρύθμισης της πίεσης δικτύων υψηλής πίεσης 
1. Διαμόρφωση εγκαταστάσεων ρύθμισης της πίεσης αερίου
2. Περιοχές αντοχής πίεσης
3. Απαιτήσεις για τα στοιχεία της εγκατάστασης
      α) Διατάξεις ρύθμισης της πίεσης
      β) Διατάξεις ασφαλείας
      γ) Αποφρακτικά όργανα
      δ) Αγωγοί παράκαμψης
4. Ασφάλεια έναντι πίεσης
      α) Ασφάλεια έναντι ανεπίτρεπτης υπέρβασης πίεσης
      β) Ασφάλεια έναντι ανεπίτρεπτης μείωσης της πίεσης
      γ) Ασφάλεια έναντι αύξησης πίεσης λόγω θέρμανσης
      δ) Διατάξεις για την δοκιμή λειτουργίας
5. Δοκιμή
Εγκαταστάσεις μέτρησης ποσοτήτων αερίου
1. Δομικά στοιχεία εγκατάστασης
2. Διατάξεις μέτρησης
3. Γενικές απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις μέτρησης
4. Τεχνικές των μετρήσεων
5. Μετρητές αερίου
      α) Ογκομετρικοί μετρητές αερίου
      β) Μετρητές αερίου ροής
      γ) Μετρητές αερίου ενεργής πίεσης
6. Θέσεις μέτρησης πίεσης και θερμοκρασίας
7. Απαιτήσεις για τα δομικά στοιχεία
      α) Διατάξεις για την ρύθμιση και τον περιορισμό της ροής
      β) Αγωγοί παράκαμψης
8. Δοκιμή
9. Θέση σε λειτουργία  

                       
          
ΜΑΘΗΜΑ : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ -  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΑΞΗ : Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Βασικές έννοιες
1. Η ανάγκη για κανονισμούς και προδιαγραφές
2. Η ανάγκη δημιουργίας νομοθεσίας, ποινικές και αστικές ευθύνες
3. Ασφάλεια εργαζόμενου προσωπικού, ευθύνη έναντι τρίτου
Κανονισμοί
1. Κανονισμοί  ΕΛΟΤ
2. Κανονισμοί  ΔΕΠΑ 
3. Κανονισμοί  ΕΠΑ
4. Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ  (ΤΟΤΕΕ)
5. Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για αέρια καύσιμα (π.χ. Αγγλίας, Ιταλίας, Γερμανίας)

81





6. Κανονισμοί NFPA (ΗΠΑ)
7. Κατάλογος με τους σχετικούς Κανονισμούς και τρόποι προμήθειάς τους
Προδιαγραφές υλικών
1. Συστήματα τυποποίησης και πιστοποίησης (CE, ΕΛΟΤ, ISO 9000)
2. Επιλογή πιστοποιημένων υλικών 
Νομοθεσία
1. Εγκαταστάσεων αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής αερίων καυσίμων
2. Εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων
3. Κανονισμοί πυροπροστασίας
Διαδικασία ελέγχου εγκαταστάσεων, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου
Διαδικασία εκδόσεως αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος 
2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
3. Φυσικό αέριο και προστασία περιβάλλοντος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Τι είναι γαστρονομική τέχνη και τι μαγειρείο. 
2. Ιστορία της μαγειρικής τέχνης.
3. Τεχνική οργάνωση της κουζίνας.
4. Εξοπλισμός κουζίνας.
5. Ενδυμασία του εξοπλισμού κουζίνας.
6. Σύνθεση του προσωπικού κουζίνας.
7. Ορολογία της γαστρονομικής τέχνης.
8. Καρυκεύματα - μπαχαρικά.
9. Βαθμοί συντήρησης τροφίμων σε ψυκτικούς χώρους.
10. Εργαλεία και σκεύη επαγγελματικής κουζίνας.
11. Διαρρύθμιση του χώρου κουζίνας.
12. Κανόνες ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1. Τα φον ή ζωμοί της κουζίνας
1.1  Ζωμός ψαριών.
1.2  Φον ή ζωμός σκούρος διαυγής (μόσχου).
1.3  Ζωμός ποουλερικών
1.4  Ζωμός λαχανικών
1,5  Ζωμός κυνηγιών

2. Ρου
3. Ντυξέλ.
4. Μαρινάδες

4.1  Μαρινάδες στιγμής για κρέατα σχάρας.
4.2  Μαρινάδες για γκαλατίνες, τερίνες, πατέ.
4.3  Μαρινάδα ωμή για μεγάλα κομμάτια κρεάτων.
4.4  Μαρινάδα ψημένη
4.5  Διάφορες ειδικές μαρινάδες.

ΣΟΥΠΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

1. Διαυγείς σούπες.
2. Κονσομέ βοδινού απλός – διπλός – κρύος  και παράγωγα.

82





3. Κονσομέ κυνηγιού & παράγωγα
3.1 Κονσομέ αλά σασέρ, αλά Καστελάν.

4. Βελουτέ - κρέμες
4.1  Παρμαντιέ, Κρεσί
4.2  Σαιν Ζερμαίν,.
4.3  Μπότσαρη,.
4.4  Σπαράγγια.
4.5  Σέλινο,.
4.6  Πρεντανιέρ,.
4.7  Ντυπαρύ.

5. Ειδικές εθνικές & ειδικές σούπες
5.1  Σούπα μπορς
5.2  Μινεστρόνε, Όξτεϊλ.
5.3  Μπισκ.
5.4  Μπουγιαμπέσα

6. Ελληνικές σούπες
6.1  Κακαβιά, ψαρόσουπα, σούπα θαλασσινών (μεσογειακή)       .
6.2  Μαγειρίτσα, κρεατόσουπα, κοτόσουπα αυγολέμονο.
6.3  Τραχανάς.
6.4  Φασόλια, φακές, ρεβίθια. 

ΣΑΛΤΣΕΣ

1. Ισπανική - ντεμι γκλας & παράγωγα
1.1  σασέρ.
1.2  σω φουά, ντιάμπλ, μαδέρα, ζιγκαρά
1.3  μανιτάρια

2. Βελουτέ γερμανική σουπρεμ και παράγωγα
2.1  ιντιέν, ζεστή - κρύα, άσπρη, βιλερουά, 
2.2  σουπρέμ

3. Σάλτσα μπεσαμελ και παράγωγα
3.1  αλά κρεμ, μορνέι, 

4. Σάλτσες ψαριών - οστρακοειδών
4.1  βεν μπλαν.
4.2  βεν ρουζ

5. Σάλτσα τάματος και παράγωγα
5.1  σάλτσα ζεστή - κρύα τομάτας, 

6. Σάλτσα ολλανταιζ & παράγωγα
6.1  μπεαρναίζ,  μουσελίν.

7. Σάλτσες κρύες
7.1  μαγιονέζα, αγιολί, ανταλούζ, 
σαντιγί, , ρεμουλάντ.
7.2  κοκτέιλ, βινεγκρέτ.

8. Σάλτσες ελληνικές
8.1  αυγολέμονο, λεμονιού.
8.2  άνηθου, μάραθου, κάπαρης, σκόρδου.

ΒΟΥΤΥΡΑ - ΕΛΑΙΑ

1. Είδη
1.1  Υδρογονωμένα λίπη.
1.2  Σπορέλαια.
1.3  Ελαιόλαδο.
1.4  Βούτυρο. 

2. Παρασκευές βουτύρων (λιπαρών ουσιών)
2.1  Πομάντ, φοντύ, Κλαριφιέ, Νουαζέτ.
2.2  Μαίτρ ντ’ οτέλ,
2.3  Νουάρ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΓΩΝ
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1. Βασικές παρασκευές αυγών 
1.1  Αυγά βραστά.
1.2  Αλά κοκ, Μολέ.
1.3  Τηγανητά μάτια.
1.4  Ποσέ, Αν κοκότ, Μπρουγιέ.
1.5  Ομελέτες.

2. Ελληνικές παρασκευές
1.6  Σφουγγάτο Μακεδονικό, Φρουτάλια Άνδρου.
1.7  Αυγόχορτα στο τηγάνι, Αυγά στραπατσάδα.
1.8  Καγιανάς, σαγανάκι, ομελέτα αλά γκρέκ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΡΥΖΙΑ - ΖΥΜΕΣ - ΠΙΤΣΕΣ

1. Ζυμαρικά 
1.1  Ζυμαρικά Ιταλιέν.
1.2  Ναπολιταίν
1.3  Μπολονέζ.
1.4  Πέστο.
1.5  Καρμπονάρα.
1.6  Με κιμά.
1.7  Παστίτσιο.
1.8  Τιμπάλ.
1.9  Ογκρατέν
1.10  Γιουβέτσι

2. Ρύζια
2.1  Κρεόλ, Πιλάφι, Ριζότο, Ριζότο Ναπολιταίν.
2.2  Ετζιψιέν, Αλά Γκρέκ, Ιμπέριαλ.
2.3  Ιταλιέν, Μιλανέζ.
2.4  Μυδοπίλαφο κ.ά.

3. Ζύμες μαγειρικής
3.1  Μπριός, Μπριζέ.
3.2  Ζύμη τηγανίσματος, Ζύμη για ραβιόλια.
3.3  Πάστα φλώρα, Ζύμη σουφλέ, Ζύμη φύλλου πίτας, Σφολιάτα.
3.4  Ζύμη Στρουντέλ, Ζύμη ζυμαρικών, Ζύμη πατέ, Ζύμη για κρέπες.
3.5  Παρασκευές …

 Ραβιόλια. 
 Κανελόνια.
 Σουφλέ.
 Τυροφάρσες.
 Βολ - ω - Βαν
 Μπενιέ κ.ά.

4. Πίτσες - Πεϊνιρλί
4.1  Παρασκευές …

 Μαργαρίτα.
 Μαρινάρα.
 Ρομάνο.
 Αλλαντικά, τυριά κ.ά. για φάρσες πεϊνιρλί.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΠΑΤΑΤΕΣ

1. Πατατες
      1.1  Λυωναίζ, Αλά κρεμ, Αλυμέτ, Πάιγ τσιπς.

1.2  Γκοφρέτ, Τηγανητές, Πον νέφ, Σουφλέ.
1.3  Μπατάιγ, Ρομπ ντε σάμπρ, Σωτέ, Κοκότ.
1.4  Ρισολέ, Φοντάν, Νουαζέτ, Ντουσέλ.
1.5  Πουρέ, Κροκέτες κ.ά.

2. Παρασκευές λαχανικών
2.1 Αγγινάρες.

 Βραστές, Αλά Πολίτα, Κλαμάρ.
 Γεμιστές, Μπουρεκάκια, Μουσακάς.
 Πουρέ, 

2.2  Σπαράγγια.
 Νατύρ, Βουτύρου, Αλά κρεμ.
 Ωγκρατέν, 

2.3  Μανιτάρια.
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 Μορίγ, Αλά κρεμ, 
 Σχάρας, Σωτέ, Προβενσάλ κ.ά.

2.4  Μελιτζάνες.
 Τηγανητές, Αλά γκρεκ, Ωγκρατέν.
 Λαδερές, Ραγού, 
 Μπουρεκάκια, Μουσακάς κ.α.

3. Λάχανα
3.1  Λαχανοντολμάδες, Σουκρούτ.
3.2  Βρυξελλών αλά κρεμ,

4. Κολοκυθάκια
4.1  Τηγανιτά, Μπαρκέτες, Γεμιστά, λαδερά
4.2  Ωγκρατέν, Γεμιστά αυγολέμονο, Μουσακάς κ.ά.

5. Σπανάκι
5.1  Αλά κρεμ, βουτύρου.
5.2  Σουφλέ, 

6. Κουνουπίδι - Μπρόκολο
6.1  Μπουκετιέρ, , Γιαχνί κ.ά.

7. Αντίδια - Σέλερι
7.1  Σαλάτα, 

8. Καρότα
8.1  Βισό, πουρέ κ.ά.

9. Φασολάκια - Φασόλια
9.1  Φασολάκια πράσινα βουτύρου.
9.2  Λαδερά, Ραγού.
9.3  Πιάζ, Γίγαντες φούρνου, Σαλάτα κ.ά.

10. Μπάμιες
10.1  Ραγού, Λαδερά, γαρνιτούρες κ.ά.

11. Αρακάς
11.1  Βραστός, Λαδερός, Βουτύρου, Ραγού.
11.2  Αλά φρανσέζ, 

12. Πιπεριές
12,1 Πιπερονάτι, γεμιστές, Σχάρας

13. Μαρούλια
13.1  Σαλάτα, μπρεζέ

14. Ρέβες, Νάβις, Παντζάρια
14.1  Σαλάτες, γαρνιτούρες

15. Κρεμμύδια
15.1  Γεμιστά, γλασέ, τηγανητά

ΣΑΛΑΤΕΣ

1. Σύνθετες σαλάτες (ωμές - βραστές)
1.1  Χωριάτικη, Αλά πολίτα,
1.2  Βολιώτικη, Κηπουρού, Αμπελουργού, Πράσινες ελληνικές.
1.3  Άιντα, Ανταπούζ,.
1.4  Εσπανιόλ.
1.5  Ιταλιέν, Νισουάζ.

2. Απλές σαλάτας
2.1  Αγγουροντοματοσαλάτα, Λάχανο, Καρότο.
2.2  Αντίδια, Ραδίκια, Χόρτα του βουνού, Βλήτα.
2.3  Πατζάρια, Φινόκιο, 
2.4  Λάχανα διάφορα, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Βρούβες κ.ά.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

1. Κρύα ορεκτικά
1.1  Ψάρια, οστρακόδερμα, φρούτα θαλάσσης, χαβιάρι - μπλινί, μπρικ.
1.2  Ζαμπόν, προσιούτο - βιρτζίνια, φουά γκρα, ασπίκ διάφορα.
1.3  Μους, αβοκάντο με γαρίδες, πεπόνι με προσιούτο.
1.4  Σαντουιτσάκια διάφορα, καναπέ
1.5  Σύνθετες σαλάτες

2. Ελληνικά ορεκτικά
2.1  Αυγοτάραχο Μεσολογγίου.
2.2  Πηχτή χοιρινή.
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2.3  Αλλαντικά.
2.4  Ψάρι (αθηναϊκή σφυρίδα). 
2.5  Όστρακα ωμά με λεμόνι (στρείδια, χτένια, κυδώνια κλπ.).

3. Πλούσια ορεκτικά
3.1  Χαβιάρι.
3.2  Σολωμός καπνιστός, μαριναρισμένος, μπρικ.
3.3  Αυγοτάραχο.
3.4  Γαρίδες - καραβίδες - αστακός - καβούρια.
3.5  Φουά γκρα.
3.6  Προσιούτο.

4. Ζεστά ορεκτικά
4.1  Διάφορα μπουσέ - βολ - οβάν.

5. Μπαρκέτες
6. Ταρταλέτες
7. Ρισέλ
8. Ζεστές πίτες - Κρομεσκί

8.1  Σουβλάκια μικρά.
8.2  Κρουστάντ.
8.3  Νταρτουά.
8.4  Φοντάντ.
8.5  Φρίτο.
8.6  Πίτσες διάφορες.
8.7  Παρασκευές τυλιγμένες με μπέικον κ.ά.

9. Ελληνικά ζεστά ορεκτικά
9.1  Τυροπιτάκια με φύλο χωριάτικο ή κρούστας
9.2  Σπανακοπιτάκια, κοτοπιτάκια κ.ά.
9.3  Πεϊνιρλί.
9.4  Μπουρεκάκια διάφορα.
9.5  Κεφτεδάκια τηγανιτά, ταραμοκεφτέδες, κρεμμυδοκεφτέδες, τοματοκεφτέδες, 
ψαροκεφτέδες, 
       κεφτέδες οσπρίων.
9.6  Σουβλάκια διάφορα (κρεάτων, λαχανικών κ.ά.)
9.7  Γαρίδες σαγανάκι, γαρίδες καπρίς του chef.
9.8  Μύδια τηγανιτά, αχνιστά, σαγανάκι κ.ά.
9.9  Καλαμαράκια τηγανιτά, γεμιστά, σχάρας κ.ά.
9.10  Χταπόδι σχάρας, λιαστό σχάρας, στιφάδο κ.ά. 
9.11  Σουπιές μικρές, ολόκληρες τηγανιτές κ.ά. Σουπιές κρασάτες, αχνιστές με 
κρεμμυδοτομάτα,.
9.12  Σαλιγκάρια μπουρμπουριστά, στιφάδο κ.ά.
9.13  Ντολμαδάκια
9.14  Κολοκυθάκια τηγανιτά.
9.15Πεπερωνάτη, σπετσοφάι.
9.16Ορεκτικά από εντόσθια αρνιών - κατσικιών.

   Γαρδούμπες.
   Συκωταριά τηγανιτή λεμονοριγανάτη.
   Σπληνάντερο - κοκορέτσι.

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ

1. Γαρνιτούρες ψαριών - οστρακοειδών
1.1  Βραστά λαχανικά
1.2  Αλ ανγκλαίζ
1.3  Φλορεντιν

2. Γαρνιτούρες κρεάτων
2.1  Αγγλαίζ.
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2.2  Βισύ.
2.3  Ζαρντινιέρ.
2.4  Ζινγκαρά.
2.5  Κλαμάρ.
2.6  Μιλανέζ.
2.7  Μπουκετιέρ.

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΤΑΞΗ :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΒΟΔΙΝΟ 

1. Μεγάλα κομμάτια
1.1  Μπουργκινιόν.
1.2  Ψητό κατσαρόλας.

2. Εσκαλόπ
2.1  Βιεννουάζ.
2.2  Αλά κρεμ.
2.3  Χόφμαν.
2.4  Ζινγκαρά.

3. Ποπιέτες μόσχου
4. Κότσια - ζαρέ

4.1  Οσομπούκο
4.2  Φρικασέ αυγολέμονο

5. Νεφραμιά-σέλα
5.1  Ψητή

6. Φιλέτο - στέικ
6.1  Σατομπριάν
6.2  Φιλέτα σχάρας
6.3  Ουέλιγκτον, Ροσίνι, Στρογγανώφ
6.4  Τ-Μπόν στέικ
6.5  Αντρεκοτ
6.6  Φιλέτο γεμιστό, Φιλέτο αλά-κρέμ

7. Καρέ
7.1  Ψητό
7.2  Μπριζόλες μόσχου γάλακτος σχάρας
7.3  Σωτέ-Πανέ
7.4  Μπριζόλες αλά-κρέμ, Μπριζόλες με σάλτσα μανιταριών, Μπριζόλα κρασάτη

8. Σπάλα
8.1  Ψητή
8.2  Μπλανκέ
8.3  Φρικασέ, Ραγού, Λεμονοριγανάτη
8.4  Γεμιστή

9. Λαιμός
9.1  Μπλανκέτ.
9.2  Φρικασέ.

10. Στήθος
10.1  Γεμιστό φούρνου ή κατσαρόλας.
10.2  Κατσαρόλας.
10.3  Κιμάς για φάρσες, γκαλατίνες κ.ά.

11. Συκώτι - νεφρά - γλώσσα 
11.1  Συκώτι σχάρας.
11.2  Νεφρά σωτέ μαδέρας.
11.3  Γλώσσα μπρεζέ, 
11.4  Γλυκάδια με μανιτάρια.
11.5  Καρδιά στιφάδο.
11.5  Σπλήνα γεμιστή.
11.7  Κεφάλι βραστό με βινεγκρέτ,

12. Παρασκευές κιμά
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12.1  Μπιτόκ αλά ρούς, Μπιτόκ α σεβάλ.
12.2  Μπιφτέκια σχάρας, Μπιφτέκια φρικαντέλ.
12.3  Κεφτέδες, Σουτζουκάκια σμυρναίικα.
12.4  Σαρμαδάκια 

13. Μπούτι 
13.1  Μπραιζέ, Μπουργκινιόν.
13.2  Γκούλας.
13.3  Ποπιέτες.
13.4  Κοκκινιστό, Στιφάδο.
13.5  Παστιτσάδα, Σοφρίτο.
13.6  Ναβαρέν.
13.7  Μοσχάρι γιουβέτσι.

ΑΡΝΙ - ΠΡΟΒΑΤΟ - ΚΑΤΣΙΚΙ

1. Μεγάλα κομμάτια
1.1  Σούβλας
1.2  Φούρνου
1.3  Γεμιστό ολόκληρο ψητό φούρνου
1.4  Πουατιέ, αλ αγγλέζ, προβενσάλ, μπαρόν, ζαρντινιέρ, παριζιέν 
1.5  Ψητό φούρνου με πατάτες.
1.6  Ψητό σε κληματόβεργες
1.7  Σούβλας 
1.8  Γεμιστό 
1.9  Κλέφτικο 
1.10  Σκορδάτο στη λαδόκολα με δενδρολίβανο
1.11  Βλάχικο Μακεδονίας
1.12  Τσίτσιλα Κοζάνης

2. Νεφραμιά -σέλα
2.1  Ψητή
2.2  Ζαρντινιέρ, Μπουλανζέρ

3. Κοτολέτες - Νουαζέτες
3.1  Μαρεσάλ, αρμενοβίλ
3.2  Βερ πρε

4. Φιλέτα
4.1  Σχάρας - Ψητά
4.2  Περσιγιέ, τιαμπλέ
4.3  Σωτέ, πανέ
4.4  Ρονιονάντ, πουγιέ, μιλανέζ, μπερζέρ, βιλερουά, παριζιέν
4.5  Αν παπιγιότ
4.6  Σχάρας με θυμάρι ή ρίγανη ή θρούμπι
4.7  Σωτέ λεμονοριγανάτο
4.8  Σουβλάκια ψητά φούρνου, πανέ με σιμιγδάλι ή με τριμμένα λαχανικά.

5. Σπάλα 
5.1  Γεμιστή.
5.2  Ψητή
5.3  Πουαλέ
5.4  Ραγού
5.5  Ναβαρέν

6. Στήθος
6.1  Ψητό
6.2  Πουαλέ
6.3  Επιγκράμ
6.4  Ραγού
6.5  Σπάλα γεμιστή
6.6  Τέταρτο σπάλας γεμιστό
6.7  Μακεδονίας
6.8  Γιαουρτόβα Φλώρινας

7. Ελληνικές παρασκευές αρνιού - κατσικιού
7.1  Φρικασέ με μαρούλια, φρικασέ με καρδιές αγκιναρων
7.2  Φρικασέ με λαχανικά αγκινάρων αλά πολίτα
7.3  Κοκκινιστό με λαχανικά, με ζυμαρικά, με πουρέδες, με μελιτζάνες, 
       κολοκυθάκια, αρακά, με κυδώνια ή κυδώνια και κάστανα
7.4  Ναβαρίνο

88





7.5  Με σπανάκι και ρύζι, με δαμάσκηνα, με αμύγδαλα, με δημητριακά με όσπρια
7.6  Λεμονάτο και λεμονοριγανάτο
7.7  Στάμνας, σε τσουμπλέκι
7.8  Αρνάκι Πασχαλινό Κασσάνδρας
7.9  Αρνάκι αχνιστό
7.10  Εξοχικό γάστρας
7.11  Κοντοσούβλι
7.12  Μισούλα
7.13  Καβουρμάς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ : ΧΟΙΡΟΣ

1. Καρέ
1.1  Μπον φαμ Νορμάντ
1.2  Με λάχανο κόκκινο
1.3  Με σουκρούτ
1.4  Μπουλανζέρ 
1.5  Ψητό φούρνου ή κατσαρόλας
1.6  Ψητό με πατάτες
1.7  Σούβλας
1.8  Γεμιστό με δαμάσκηνα
1.9  Ψητό στο φούρνο με ξινόμηλα.

2. Μπριζόλες
2.1  Σαρατιέρ, πινάντ, μιλανέ, ρομπέρ, φλαμάντ
2.2  Ντιάμπλ, σασέρ, μαρσάν ντε βεν, γκραν Μερ
2.2  Σχάρας
2.4  Κρασάτες, Λεμονάτες
2.5  Τηγανιτές με σκόρδο - μαϊντανό
2.6  Σωτέ με πράσινες ελιές.

3. Φιλέτο
3.1  Ψαρονέφρι σχάρας, σωτέ, πανέ.
3.2  Γεμιστό
3.3  Σχάρας
3.4  Σωτέ
3.5  Σουβλάκι
3.6  Σουβλάκι οριεντάλ

4. Μπούτι
4.1  Ψητό
4.2  Πουαλέ, σαλέ, μπρεζέ
4,3  Μέτερνιχ, Βιρτζίνια
4,4  Εσκαλόπ
4.5  Καπνιστό, πανέ 
4΄6  Πικάντα 
4.7  Μπλανκέτ
4.8  Βραστό, παγού, φρικασέ, σκορδάτο
4.9  Γεμιστό
4.10  Ψητό φούρνου με αρωματικά λαχανικά
4.11  Ψητό φούρνου ή σούβλας
4.12  Βραστό με σως μουστάρδας
4.13  Κομμάτια τηγανιτά λεμονοριγανάτα.
4,14  Χοιρινό με πράσο, με σέλινο αυγολέμονο, με λάχανο τουρσί
4.15  Χοιρινό με φασόλια, κοκκινιστό με πιλάφι - καρότα 
4.16  Χοιρινό εξοχικό
4.17  Χοιρινό με ζυμαρικά ή δημητριακά
4.18  Χοιρινό με κάστανα, με δαμάσκηνα, βερίκοκα, ξινό, μήλα, κυδώνια.

5. Αλλαντικά
5.1  Λουκάνικα Νυρεμβέργης
5.2  Λουκάνικα Φρανγκφούρτης
5.3  Λουκάνικα Άτριο
5.4  Συριανά λουκάνικα τηγανισμένα με ρύζι και σάλτσα τομάτα
5.5  Σπετσοφά, πηλιορίτικο
5.6  Λουκάνικα τηγανιτά
5.7  Λουκάνικα τηγανιτά με αυγά

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
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1. Κοτόπουλα ολόκληρα
1.1  Μπον φαμ, σατελέν
1.2  Γεμιστό με διάφορες φάρσες
1.3  Μικρά πουλερικά σχάρας
1.4  Ψητά φούρνου
1.5  Ψητά κατσαρόλας
1.6  Σούβλας με αρωματικά φυτά
1.7  Γεμιστά με διάφορες φάρσες
1.8  Χριστουγεννιάτικα γεμιστά με ελληνικά τυριά ή  λαχανικά ή χόνδρο

2. Κοτόπουλα σε κομμάτια
2.1  Αλζεριέν, βιεννουάζ, ανσιέν
2.2  Μπον φαμ, σασέρ, αλ’ ιντιέν
2.3  Μαρένγκο, μπιαρότ
2.4  Κοκκινιστό με λαχανικά ή ζυμαρικά ή δημητριακά ή όσπρια ή πουρέ .
2.5  Φρικασέ, στιφάδο
2.6  Κοτόπουλο με ανθόγαλα
2.7  Κοτόπουλο με στρακοβούτυρο Κρήτης
2.8  Τηγανιά ριγανάτη
2.9  Κοκκινιστό με ελιές ή πιπεριές
2.10  Πουλερικά με ξηρά φρούτα ή κυδώνια, φρέσκα δαμάσκηνα, βερίκοκα, μήλα κ.ά.
2.11 Κοτόπουλο μπαρδουνιώτικο με κασέρι, με πράσινες ελιές
2.12  Κοτόπουλο με αρωματικά φυτά, με τραχανά, με κρητικό πιλάφι, με λάχανο τουρσί
2.13  Κόκορας κρασάτος, κόκορας ναβαρίνο
2,14  Παστιτσάδα Κέρκυρας

3. Γαλοπούλα ολόκληρη
3.1  Μπουρζουάζ
3.2  Γαλοπούλα με σιπολάτα
3.3  Γαλοπούλα γεμιστή
3.4  Γαλοπούλα πιεμοντέζ

4. Γαλοπούλα σε κομμάτια 
4.1  Εσκαλόπ πανέ
4.2  Α λα κρεμ, με μανιτάρια
4.3  Ψητή κατσαρόλας, σχάρας
4.4  Σωτέ
4.5  Σουβλάκι
4.6  Στρογγονώφ
4.7  Γεμιστή

5. Πάπια
5.1  Ψητή 
5.2  Πουαλέ, μπρεζέ, μΜπιγκαράντ σαλμί
5.3  Με πορτοκάλι, με ελιές
5.4  Φούρνου, Σούβλας, Κατσαρόλας
5.5  Γεμιστή

ΥΔΡΟΒΙΑ

1. Μπρεζέ
2. Μενιέρ 

2.1  Μπελ μενιέρ
2.2  Γκρενόμπλ
2.3  Φιλέτα γλώσσες με αμύγδαλα κ.ά. 

3. Πανέ
3.1  Αλ’ αγγλαί

4. Κρύα ψάρια 
4.1  Με ζελέ μπελβύ
4.2  Με μαγιονέζα αν ζελ
4.3  Σο - φρουά
4.4  Φιλέτα ψαριού αλά μιρά
4.5  Σολομός ποσέ με βούτυρο - άσπρο κρασί
4.6  Πέστροφα ω μπλε
4.7  Σαρδέλες μισουάζ
4.8  Καλκάνι ποσέ με γάλα
4.9  Μπαρμπούνια κρύα προβενσάλ
4.10  Ψάρι φέτα πλακί
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4.11  Ψάρι φέτα Σπετσιώτα
4.12  Μπαρμπούνια, κουτσομούρες μαρινάτες
4.13  Μαρίδες, γόπες σαβόρ
4.14  Μπουρδέτα Παξών
4.15  Σαρδέλα - γαύρος λεμονορίγανη
4.16  Σαρδέλα - γαύρος σαγανάκι Μακεδονίας.
4.17  Σάρπα με μπάμιες Κρήτης
4.18  Ροφός στιφάδο
4.19  Τσιπούρες με σέλινο αυγολέμονο
4.20 Ψάρι με σπανάκι - πράσα
4.21  Ψάρι βραστό με αλιάδα
4.22  Ξιφίας σουβλάκι
4.23  Παλαμίδα, τόνος σε πήλινο στο φούρνο

5. Οστρακόδερμα 
5.1  Αστακός 

  Αστακός αλ’ αμερικαίν
  Αστακός σχάρας
  Αστακός τερμιντόρ
  Αστακός καρντινάλ
  Αστακός κοκτέιλ
  Αστακός α λα παριζιέν
  Αστακός βραστός ή σχάρας λαδολέμονα
  Αστακός με σάλτσα θαλασσινών

5.2  Καραβίδες 
  Καραβίδες μαρινάτες
  Καραβίδες σαγανάκι
  Καραβίδες ασπίκ
  Καραβίδες μους
  Καραβίδες τιμπάλ

5.3 Γαρίδες 
  Γαρίδες ποσέ
  Γαρίδες σχάρας, τηγανιτές
  Γαρίδες με τομάτες και πιπεριές
  Γαρίδες κοκτέιλ
  Γαρίδες μικρολίμανο
  Γαρίδες βραστές - σχάρας λαδολέμονο
  Γαρίδες καπρίς του σεφ

5.4  Καβούρια
  Καβούρια με μαγιονέζα
  Καβούρια γεμιστά
  Καβουρόπιτα

5.5  Οστρακόδερμα ογκρατέν
6. Καλαμάρια - σουπιές

6.1  Καλαμάρια γεμιστά σχάρας ή φούρνου
6.2  Καλαμάρια γεμιστά με ρύζι, λαδερά αχνιστά με κρεμμύδια - τομάτα, κρασάτα
6.3  Θράψαλα, όπως τα καλαμάρια
6.4  Σουπιές με ρύζι
6.5  Σουπιές με σπανάκι
6.6  Σουπιές γεμιστές με ρύζι λαδερές
6.7  Σουπιές γεμιστές με σπανάκι και γκρατιναρισμένες με ελληνικά τυριά

7. Χταπόδι
7.1  Μεναζέρ
7.2  Κρασάτο
7.3  Χταπόδι με ρύζι, με μακαρόνι κοφτό
7.4  Μοσχοχτάποδο (ίδιες παρασκευές)

8. Μύδια
8.1  Ποσέ
8.2  Βελερουά
8.3  Μαρινιέρ
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8.4  Με ρύζι
8.5  Μαρασέλ
8.6  Τηγανιτά
Αχνιστά 

9. Στρειδια
9.1  Ωμά με λεμόνι
9.2  Ογκρατέν
9.3  Φλορεντίν  

10. Όστρακα
10.1  Ογκρατέν 
10.2  Μόρνεϊ  

11. Πίνες
11.1  Ψημένες με το καύκαλο
11.2  Πίνες αχνιστές, αχνιστές με φρέσκες τομάτες

12. Αχινοί - φουσκιά - χαβιάρι
12.1  Αχινοσαλάτα 

13. Φρούτα θαλάσσης
13.1  Με ρύζι, πιλάφι και κρόκο
13.2  Κρέπες σελεστίν με φρούτα θαλάσσης
13.3  Θαλασσινά με ρύζι

14. Αμφίβια 
14.1 Μενιέρ
14.2  Τηγανιτά
14.3  Πανέ αλ’ αγγλαίζ
14.4  Με αρωματικά φυτά
14.5  Ογκρατέν
14.6  Βατραχοπόδαρα τηγανιτά, πανέ, τηγανιτά περασμένα με αυγό
14.7  Βατραχοπόδαρα τηγανιτά με τομάτες
14.8  Βατραχοπόδαρα κατσαρόλας λαδερά

15. Σαλιγκάρια
15.1  Μπουργκινιόν, βινιερόν 
15.2  Ματελότ, μαρινιέρ, μενιέρ
15.3  Σαλιγκάρια αχνιστά
15.4  Σαλιγκάρια με ρύζι, με χόνδρο, με μυρωδικά
15.5  Σαλιγκάρια τηγανιτά
15.6  Σαλιγκάρια σχάρας
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ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΑΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΣΑΝ ΤΜΗΜΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

1. Διακρίσεις ζαχαροπλαστείων (catering, ζαχαροπλαστείο ειδικευμένο κ.λ.π.). 
2. Τύποι ζαχαροπλαστείων (εργαστήριο σοκολατοποιίας, σφολιάτας - κρουασάν, σιροπιαστών 

γλυκών, ζαχαροπλαστεία διαφόρων παρασκευών, παγωτοποιία).
3. Εγκαταστάσεις ζαχαροπλαστείου (κτίριο, κύριες και βοηθητικές αίθουσες, ηλεκτρικές, 

υδραυλικές, ψυκτικές κ.λ.π. εγκαταστάσεις).
4. Εξοπλισμός ζαχαροπλαστείου (μηχανήματα, σκεύη, εργαλεία).
5. Οργάνωση του εργαστηρίου του  ζαχαροπλαστείου

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

1. Περιγραφή επαγγέλματος.
2. Ιεραρχία προσωπικού.
3. Γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα μπριγκάντας. 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1. Γλυκαντικές ύλες.
2. Γάλα
3. Kρεμα γαλακτος
4. Αλεύρι.
5. Λιπαρές ουσίες.
6. Αυγά.
7. Κακάο - Σοκολάτα.
8. Αρώματα - Λικέρ
9. Φρούτα - Ξηροί καρποί
10.Διογκωτικές ύλες (μαγιά,αμμωνία,B.P, σόδα), νερό, αλάτι.
11. Συντηρητικά τροφίμων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ

1. Κατηγορίες ζεστές κρύες.
2. Χαρακτηριστικά , χρήσεις, τρόπος παρασκευής

 σαντιγύ
 Πατισερί.
 Ανγκλέζ.
 Βαβαρουάζ.
 Σεράνο.
 Βουτύρου.
 Σιμιγδαλόκρεμα.
 Καραμελέ.

3. Τρόπος παρασκευής.

ΜΑΛΑΚΕΣ ΖΥΜΕΣ

1. Κέικς.
 Χαρακτηριστικά - χρήσεις. , τρόπος παρασκευής
 Βασικοί τύποι κέικς …

 Λευκού.
 Σοκολάτας.
 Φρούτων.

 Αλμυρά κέικ.
2. Παντεσπάνια.

 Χαρακτηριστικά , χρήσεις., τρόπος παρασκευής
 Βασικοί τύποι παντεσπανιού …

 Λευκού.
 Σοκολάτας.
 Σαβαγιάρ.

ΜΑΡΕΓΚΕΣ
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Προέλευση - ορισμός - χρήσεις.
Τύποι μαρέγκας & τρόπος παρασκευής…
Ιταλική.
Ελβετική.
Γαλλική.  

ΣΚΛΗΡΕΣ ΖΥΜΕΣ

1. Ζύμες ζαχαροπλαστικής
1.1  Προέλευση - ορισμός - χρήσεις.
1.2  Βασικές ζύμες & τρόπος παρασκευής 

 Σφολιάτα.
 Ντεμί.
 Κουρού.
 Πίτσα.
 Ψωμί.
 Κρέπες.
 Σου.
 Πάστα φλώρα.
 Πάστα αλμυρή.

1.3  Κρουασάν ,
1.4  Λουκουμάδες
1.5  Μπριός.

ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ ΓΛΥΚΑ (ΤΑΨΙΟΥ)

1. Προέλευση - ορισμός – χρήση-τρόπος παρασκευής
 Μπακλαβάς.
 Καταϊφι.
 Γαλακτομπούρεκο.
 Εκμέκ.
 Σαραγλί

ΓΛΥΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ- ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 

1. Ορισμός - χρήση-τρόπος παρασκευής.
2. Τύποι …

 Βανίλιας.
 Σμυρναίικα.
 Σοκολάτας.
 Σαμπλέ.
 Σακούλας.
 Αμυγδάλου.
 Cookies

ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΑΞΗ :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΡΕΜΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1. Κρέμα αγγλαίζ.
2. Κρέμα μπαβαρουάζ.
3. Κρέμα αμυγδάλου.
4. Κρέμα βουτύρου.
5. Κρέμα τυριού.
6. Κρέμα κάστανου.
7. Κρέμα σοκολάτας (γκανάζ).

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΖΥΜΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1. Ζύμη κρουασάν.
2. Ζύμη δανέζικη (ντενίς).
3. Ζύμη μπριός.
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4. Ζύμη μπόμπας.
5. Ζύμη κουρού.
6. Ζύμη χωριάτικου φύλλου.
7. Ζύμη μπαμπά - σαβαρέν.
8. Ζύμη τηγανίσματος. 
9. Ζύμη για βάφλες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

1. Βασικές οδηγίες για την παρασκευή ψωμιού.
2. Αρτοσκευάσματα.
3. Ψωμί πολυτελείας.
4. Ψωμί χωριάτικο.
5. Ψωμί μπαγκέτα.
6. Ψωμί ολικής άλεσης, σίκαλης.
7. Ψωμί φόρμας, καλαμποκόψωμο.
8. Ατομικά ψωμάκια

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ

1. Η εξέλιξη της σοκολατοποιίας.
2. Τύποι, ποιότητες και είδη.
3. Συντήρηση, αποθήκευση, πιθανά προβλήματα.
4. Στρώσιμο σοκολάτας, ιδιαιτερότητες.
5. Σοκολατένια ντεκόρ, τεχνικές.
6. Σοκολατάκια (μαλακά, σκληρά κ.ά.) 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

1. Ευρωπαϊκό γλάσο.
2. Δραγάντι.
3. Αυγόγλασο.
4. Διακόσμηση με καραμέλα.
5. Νουγκατίνα (με καραμέλα για ντεκόρ).
6. Διακόσμηση με σκούλα.
7. Διακόσμηση με κορνέ.
8. Διακόσμηση με πάστα αμυγδάλου.
9. Διακόσμηση με πάστα ζάχαρης.

ΤΟΥΡΤΕΣ

1. Τούρτα αμυγδάλου.
2. Τούρτα σοκολάτας.
3. Τούρτα σεράνο.
4. Τούρτα μόκα.
5. Τούρτα κάστανο.
6. Μους φρούτων.
7. Τάρτα φρέσκων φρούτων.
8. Τάρτα φρέσκων φρούτων.
9. Black Forest

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ

1. Πάστες διάφορες.
2. Προφιτερόλ, σου, εκλαίρ.
3. Λεμονόπιτα (lemon pie).
4. Ταρτελέτες φρούτων κ.ά

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΛΥΚΑ

1. Τρουφάκια αμυγδάλου.
2. Μπεζέδες, νουά καρυδιού.
3. Εργολάβοι, κοκάκια, βραχάκια,
4. Μον αμούρ, καρυδάτα, πουράκια κ.ά.
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ΤΑΡΤΕΣ - ΠΙΤΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ

1. Ζαμπονόπιτα.
2. Τυρόπιτα.
3. Σπανακόπιτα.
4. Λουκανικόπιτα.
5. Κοτόπιτα.
6. Πρασόπιτα - χορτόπιτα.
7. Κρεατόπιτα.
8. Πεϊνιρλί, κις λωρέν.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

1. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πρώτες ύλες, ειδικοί τρόποι παρασκευής.
2. Τάρτες με βάση κρέμες.
3. Ειδικές ζύμες (κέικ, βουτήματα).

ΠΑΓΩΤΑ

1. Υγιεινή, συντήρηση, πηκτικά, σταθεροποιητές.
2. Παγωτά με αυγά.
3. Παγωτά με σεμιφρέντο.
4. Παγωτά παρφαί.
5. Παγωτά γρανίτες.
6. Παγωτά σορμπέ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

1. Συνδυασμός χρωμάτων, γεύσεων.
2. Ζωγραφική πιάτου.
3. Διακόσμηση καθρέπτη.
4. Διακόσμηση γαμήλιων κλπ. εκδηλώσεων.
5. Ντεκόρ με σκαλίσματα φρούτων - πάγου

ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

1. Πουτίγκες.
2. Σουφλέ ζεστά.
3. Σουφλέ κρύα.
4. Στρούντελ.

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

1. Σκοπός του μαθήματος.
2. Είδη επισιτιστικών επιχειρήσεων.
3. Κύριοι και βοηθητικοί χώροι.
4. Διεύθυνση - προμήθειες - αποθήκες.
5. Τμήματα παραγωγής - τμήμα πωλήσεων.
6. Εξοπλισμός επισιτιστικών επιχειρήσεων.
      6.1  Έπιπλα - σκεύη - λινά - συσκευές.
7. Προσωπικό εστιατορίου.

7.1  Έργο - προσόντα προσωπικού - στολές.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

1. Προετοιμασία τραπεζαρίας.
      1.1  Στρώσιμο τραπεζιών - αλλαγή λινών.
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      1.2  Βασικό κουβέρ.
      1.3  TABLE D’ HOTE.
2. Εισαγωγή στους βασικούς κανόνες σερβιρίσματος.
      2.1 DEBARRASSAGE.
      2.2  Τρόπος παράθεσης.

 Οικογενειακός.
 Σέρβις με πιάτο.
 Βιεννέζικος.
 Αμερικανικός
 Αγγλικός.
 Γαλλικός.
 Γκεριντόν.
 Ρώσικος.

2.3  Μπουφέ για Menou.
2.4  Μπουφέ για Individuals από απλό έως γκραντ - - μπουφέ.
2.5  Room service.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

1. Κύρια και δευτερεύοντα γεύματα (ώρες παράθεσης - διεθνής ορολογία).
1.1  Πρωινό.
1.2  Μεσημβρινό.
1.3  Launch basket.
1.4  Βραδινό.
1.5  Brunches.
1.6  Break.
1.7  Early.
1.8  Tea.
1.9  Five o’ clock tea.
1.10  Soupe.
1.11 Άλλες μορφές γευμάτων.

 Δεξιώσεις.
 Σεμινάρια.
 Εκθέσεις προϊόντων.
 Συνέδρια.
 Traiteur Catering.

2. Πρωινό.
2.1  Είδη πρωινών (Continental, Αμερικάνικο).

      2.2Σύνθεση πρωινού σύμφωνα με τις διατάξεις Ε.Ο.Τ.
      2.3  Σύνθεση πρωινού σε μπουφέ
      2.4  Κάρτα πρωινού.
      2.5  Παράθεση πρωινού στο εστιατόριο.
      2.6  Room service.
3. TABLE D’ HOTE. (έννοια - ορισμός).
      3.1  Σύνθεση ΜΕΝΟΥ.
      3.2  Παραλλαγές ΜΕΝΟΥ.
4. Παράθεση μεσημβρινού - βραδινού σε μπουφέ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Ο.Τ.
5. A LA CARTE (έννοια - ορισμός).

12.1  Διαφορές με το TABLE D’ HOTE.
      12.2  Σύνθεση κάρτας.
      12.3  Κάρτα κρασιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

1. Κατηγορίες φαγητών
1.1  Ορεκτικά.
1.2  Σούπες.
1.3  Κονσομέ.
1.4  Αυγά.
1.5  Ζυμαρικά.
1.6  Ρύζι.
1.7  Θαλασσινά.
1.8  Ψάρια.
1.9  Κρέατα.
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1.10  Λουκάνικα.
1.11 Σαλάτες.
1.12  Γλυκά / παγωτά.
1.13  Κομπόστες.
1.14  Τυριά.
1.15  Φρούτα

2. Τρόπος παράθεσης 
      2.1  Απαιτούμενα σκεύη 
      2.2  Τρόπος σερβιρίσματος και mise en place.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 

1. Σωστός τρόπος λειτουργίας τραπεζαρίας.
1.1  Απαραίτητες προϋποθέσεις
1.2  Παράθεση,
1.3  Προτεραιότητα κατά την παράθεση.
2. Υποδοχή πελατών και διάθεση τραπεζιών.
3. Τεχνική πώλησης φαγητών και κρασιών.
4. Ενημέρωση του πελάτη για ό,τι αφορά σε φαγητά και κρασιά.
5. Συνήθη παράπονα πελατών και τρόπος αντιμετώπισής τους.
6. Οργάνωση - παράθεση σε ειδικές εκδηλώσεις.
7. Υπεύθυνος εκδηλώσεων (υπεύθυνος BANQUETING).
8. Σύνθεση μενού φαγητών / ποτών.
9. Συμφωνητικό εκδήλωσης.
10. Είδη εκδηλώσεων.
      10.1  Banquets.
      10.2  Menu Gala Cocktail Party.
      10.3  Barbeque.
      10.4  Ελληνικές βραδιές.
      10.5  Traiteur Catering.
11.Έντυπα εστιατορίου.
12.Bons – λογαριασμοί.
13. Ταμειακές μηχανές.
      13.1  Σύστημα ταμειακών Η/Υ.
14. Διαχείριση ποιότητας χώρων και υπηρεσιών ανεξαρτήτων επισιτιστικών μονάδων και 

επισιτιστικών τμημάτων ξενοδοχείου.
15. αισθητική ποιότητα χώρων ανάλογα με την κατηγορία
16. Τήρηση των κανόνων υγιεινής των χώρων (απολυμάνσεις καθαριότητα).
17. Τήρηση των κανόνων συντήρησης και επεξεργασίας των πρώτων υλών στα τμήματα 

παραγωγής και πωλήσεων.

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

1. Περιγραφή και ονομασία κρεάτων.
2. Σύσταση κρέατος, φυσική σύνθεση κρέατος.
3. Σχέση σύστασης κρέατος και τρυφερότητας.
4. Διάπλαση.
5. Κατάσταση πάχυνσης.
6. Ράτσες.
7. Παράγοντες τρυφερότητας κρεάτων

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

1. Περιγραφή και ονομασία τεμαχίων βοδινού κρέατος.
2. Εμπρόσθιο τέταρτο του βοδιού.

2.1  Τεμάχια, τρόπος διαχωρισμού, παρασκευές.
3. Εμπρόσθιο τέταρτο χωρίς σπάλα.

3.1  Τεμάχια και τρόπος διαχωρισμού των τεμαχίων.
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4. Στήθος και πλατιές πλευρές, σειρά από κοτολέτες και μπριζόλες λαιμού.
4.1Τεμάχια, τρόπος διαχωρισμού τεμαχίων, παρασκευές.

5. Σπάλα.
5.1  Τεμάχια, διαχωρισμός των τεμαχίων, παρασκευές.

6. Οπίσθιο τέταρτο.
6.1  Φέτα ολόκληρη τεμαχισμένη με το κότσι.
6.2  Νουά ή γωνία ή στρογγυλό ή φέτα ψεύτικη ή δεύτερη φέτα.
6.3  Λάπα ή μπόσικο.
6.4  Φιλέτο ή κόντρα.
6.5  Φιλέτο και νουά πατισιέ τεμαχισμένα.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

1. Μπούτι μόσχου.
2. Μοσχάρι τεμαχισμένο.
3. Τεμάχια μόσχου.

3.1  Παρασκευές.
4. Σπάλα μόσχου.
5. Μπριζολάκι μόσχου και σβέρκος.

5.1  Τρόπος διαχωρισμού.
5.2  Παρασκευές.

6. Στήθος μόσχου.
6.1  Τρόπος διαχωρισμού τεμαχίων.
6.2  Παρασκευές.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΥ

1. Περιγραφή και ονομασία τεμαχίων χοιρινού κρέατος.
2. Χοιρινό τεμαχισμένο σε χονδρά κομμάτια.
3. Χρησιμοποίηση τεμαχίων χοιρινού κρέατος.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ - ΑΡΝΙΟΥ - ΚΑΤΣΙΚΙΟΥ

1. Περιγραφή και ονομασία τεμαχίων 
2. Πρόβατο ή αρνί - κατσίκι τεμαχισμένα σε χονδρά κομμάτια.
3. Χρησιμοποίηση διαφόρων τεμαχίων.
4. Παρασκευές. 

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΩΝ

1. Γλώσσα, καρδιά, συκώτι, νεφροί, μυαλό, στομάχι.
2. Τεμαχισμός και χρησιμοποίηση των υποπροϊόντων.

ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

1. Προϊόντα αλλαντοποιίας.
2. Τεμάχια κρέατος αλατισμένα (παστά).
3. Τεμάχια κρεάτων καπνιστά.

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

1. Προετοιμασία και τεμαχισμός πουλερικών.
2. Τεμαχισμός πουλερικών σε μερίδες.
3. Προετοιμασία πτερωτών κυνηγίων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ

1. Χρόνος και διάρκεια αποθήκευσης.
2. Διαδικασία σιτέματος.
3. Πίνακας σιτέματος κρεάτων για παρασκευές συσκευασίας αποθήκευσης σε κενό αέρος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΨΑΡΙΩΝ – ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

1. Εισαγωγικά.
2. Ιχθυοσκοπία.
3. Οστρακόδερμα.
4. Συντήρηση αλιευμάτων.
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5. Τεμαχισμός αλιευμάτων

ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ
ΤΑΞΗ :  Α΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Εισαγωγή - γενικά περί τροφών.
2. Συστατικά των τροφών (γενικά).
3. Μέθοδοι διατήρησης και συντήρησης τροφών.
4. Οι αλλοιώσεις των τροφίμων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ : ΦΥΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

1. Δημητριακά. Διάφορα προϊόντα δημητριακών. Αλλοιώσεις, συντήρηση.
2. Ρύζι.
3. Άλευρα, ζυμαρικά, ψωμί
4. Φυτικά λίπη και έλαια (συστατικά, νοθείες, συνθήκες διατήρησης).
5. Τα είδη των ελαίων. Μαγειρικά λίπη.
6. Όσπρια (είδη, αλλοιώσεις, διατήρηση, οφέλη).
7. Λαχανικά (είδη, αλλοιώσεις, διατήρηση, οφέλη).
8. Φρούτα (είδη, αλλοιώσεις, διατήρηση, οφέλη).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ : ΖΩΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

1. Η σύσταση των ζωικών τροφίμων.
2. Κρέας, πουλερικά (αλλοιώσεις, συντήρηση).
3. Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια (αλλοιώσεις, συντήρηση).
4. Γάλα. Προϊόντα γάλακτος. Συσκευασία, νοθεία, αλλοιώσεις, συντήρηση.
5. Αυγά. Χρησιμότητα, συσκευασία, αλλοιώσεις, συντήρηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Γλυκαντικές ύλες (συσκευασία, αλλοιώσεις).
2. Αφεψήματα (συσκευασία, αλλοιώσεις).
3. Αρτύματα (συσκευασία, αλλοιώσεις).
4. Καρυκεύματα ( σύσταση, χρήσεις, συσκευασία, αλλοιώσεις).
5. Βοηθητικές ύλες ζαχαροπλαστικής.
6. Κατηγορίες …

6.1  Φυσικές.
6.2  Βιομηχανικές.
6.3  Χρωστικές ουσίες.
6.4  Αρωματικά.
6.5  Πρόσθετες ύλες.
6.6  Συντηρητικά.
6.7  Συσκευασία, αλλοιώσεις. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

1. Νομοθετικές ρυθμίσεις τροφίμων και ποτών.
2. Αγορανομικές διατάξεις.
3. Υγειονομικές διατάξεις.
4. Κώδικας τροφίμων και ποτών.
5. Νομοθεσία κτηνιατρικού ελέγχου των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ

1. Κύριες θρεπτικές και συμπληρωματικές ουσίες.
2. Πέψη και θρέψη -Γεύση.

2.1  Μασήσεις.
2.2  Γεύση.
2.3  Διεργασίες στομάχου.
2.4  Πέψη.

3. Ταξινόμηση των τροφών.
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3.1  ανάλογα με τον σκοπό.
3.2  ανάλογα με τη χρήση.
3.3  ανάλογα με τη χημική τους σύσταση

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ : ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

1. Εισαγωγή - Γενικά.
2. Λευκώματα ή πρωτεΐνες.

2.1  Ορισμός.
2.2  Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες και λευκώματα.
2.3  Ανάγκες του οργανισμού σε πρωτεΐνες ή λευκώματα.

3. Λίπη και έλαια.
3.1  Σπορέλαια, ειδικά έλαια, μαργαρίνες.
3.2  Ορισμός, ανάγκες του οργανισμού.
3.3  Ανάλυση της σημασίας του ελαιόλαδου στη διατροφή.
3.4  Χρήση μαργαρινών και λιπών.

4. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα.
4.1  Ορισμός.
4.2  Τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες.

5. Νερό.
5.1  Χρήση του νερού.

6. Ανόργανα άλατα.
6.1  Η ωφέλεια του οργανισμού.
6.2  Τροφές πλούσιες σε ανόργανα άλατα κατά κατηγορία.
6.2  Βλάβες του οργανισμού από τυχόν έλλειψη των ανόργανων αλάτων.

7. Βιταμίνες.
7.1  Ανάλυση των βιταμινών.
7.2  Ποιες είναι οι γνωστότερες βιταμίνες.
7.3  Κυριότερες πηγές βιταμινών και η χρήση τους.
7.4  Η διατήρηση των βιταμινών.
7.5  Ωφέλεια του οργανισμού από τις βιταμίνες.
7.6  Βλάβες του οργανισμού από έλλειψη βιταμινών.
7.6  Υπερβιταμίνωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΓΔΟΗ : ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1. Εισαγωγή - Τι είναι θερμίδα.
2. Ο βασικός μεταβολισμός.
3. Κάλυψη των ημερήσιων αναγκών του ανθρώπου σε θερμίδες.
4. Απαραίτητος αριθμός θερμίδων για σωστή διατροφή.
5. Θερμοδυναμική αξία των τροφίμων
6. Μέτρηση θερμίδων.
7. Η σημασία της κυτταρίνης στη διατροφή μας.
8. Ηλικία και διατροφή.

8.1  Βρεφική,
8.2  Νηπιακή.
8.3  Παιδική.
8.4  Εφηβεία.
8.5  Ενηλικίωση.
8.6  Γηρατειά.

 Αναλυτικός πίνακας με τα συντηρητικά των τροφών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΤΗ : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ

1. Ειδικές δίαιτες.
2. Φυτοφαγία - φρουτοφαγία.
3. Τρόπος συντήρησης τροφών.
4. Υποσιτισμός - υπερσιτισμός και οι επιπτώσεις τους στην υγεία.
5. Καθημερινό πρόγραμμα διατροφής. - Οι όροι που πρέπει να τηρούνται για τη σωστή 

διατροφή.
6. Πώς πετυχαίνουμε θρεπτική απόδοση και γεύση.
7. Συμβουλές για σωστή διατροφή
8. Καλές και κακές συνθήκες στο φαγητό

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΚΑΤΗ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1. Τροφικές διαταραχές - αλλοιώσεις.
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1.1  Μπαχαρικά.
1.2  Μυρωδικά.
1.3  Βότανα.

2. Σωστή διαιτητική αγωγή για ανθρώπους που πάσχουν από : διαβήτη, έλκος στομάχου ή 
δωδεκαδακτύλου, παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιοπάθεια, δυσκοιλιότητα, διάρροια, κύρωση 
του ήπατος ή χολοκυστοπάθεια κλπ.

3. Αποτοξίνωση, φρουτοφαγία
4. Επιστροφή στις φυσικές τροφές.
5. Φυσικές χρωστικές ουσίες.
6. Χρήση αλκοόλ σε τρόφιμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΚΑΤΗ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. Ο τρόπος συντήρησης των τροφίμων.
2. Τα συντηρητικά των τροφών.

2.1  Αποξήρανση.
2.2  Αποστείρωση.
2.3  Θερμότητα.
2.4  Κάπνισμα.
2.5  Κατάψυξη.
2.6  Κονσερβοποίηση.
2.7  Παστερίωση.
2.8  Πάστωμα.
2.9  Προσθήκη ζάχαρης κ.λ.π.

3. Υποσιτισμός - υπερσιτισμός και οι επιπτώσεις στην υγεία.
4. Καθημερινό πρόγραμμα διατροφής.
5. Όροι που πρέπει να ακολουθούνται για σωστή διατροφή.
6. Πώς πετυχαίνουμε θρεπτική απόδοση και γεύση.
7. Συντελεστές μείωσης της διατροφικής αξίας των τροφών (γενικότητες).
8. Συμβουλές για μια σωστή διατροφή.
9. Τροφές που προκαλούν δυσπεψία.
10. Συμβουλές για καλές και κακές συνθήκες στο φαγητό.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΤΗ : ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Κώδικες τροφίμων (γενικά).
2. Αναγνώριση ποιότητας τροφίμων.
3. Πρόσθετα τροφίμων.

MΑΘΗΜΑ : ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΞΗ :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1. Βασικό λεξιλόγιο
2. Συντμήσεις
3. Διεθνείς όροι επικοινωνίας
4. Χρήση λεξικού, εύρεση λέξεων και επιλογή εννοιών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλάνο περιγραφής και Εκφράσεις. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Εκφράσεις χρήσιμες για την παραγωγή και την κατανόηση προφορικού λόγου.

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Απλά κείμενα με τα οι μαθητές θα διδαχθούν βασικές λέξεις και ειδικούς όρους που 
χρησιμοποιούνται στην μαγειρική και ζαχαροπλαστική και κυρίως λέξεις και διαλόγους που 
αφορούν 
1.1  Στην ονομασία σκευών και εξοπλισμού κουζίνας
1.2  Στην ονομασία εδεσμάτων και γλυκισμάτων
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1.3  Στον τρόπο παρασκευής εδεσμάτων και γλυκισμάτων
1.4  Στον τρόπο σερβιρίσματος
1.5  Στην υποδοχή και στην εξυπηρέτηση των πελατών

2. Κείμενα σχετικά με την καθημερινή ζωή και την κοινωνία, 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Ασκήσεις  κατανόησης  των  κειμένων,  υπό  τη  μορφή  ανάπτυξης,  πολλαπλής  επιλογής, 
σωστού- λάθους, κριτικής κ.α. 

2. Ασκήσεις λεξιλογίου πάνω στο διδαγμένο λεξιλόγιο του κειμένου, υπό τη μορφή παραγωγής 
αντιθέτων, παραγώγων, συνωνύμων, ένωσης προτάσεων κ.α.

3. Διάφορες ασκήσεις για την κατανόηση και την εμπέδωση της γραμματικής, συντακτικής και 
γλωσσικής διδαγμένης ύλης, υπό τη μορφή κενών, πολλαπλής επιλογής, σωστού- λάθους, 
μετατροπής κ.α. 

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΑΞΗ :  Β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους και ανάλυση των στόχων του μαθήματος.
2. Σύνδεση του μαθήματος με την πρακτική άσκηση των μαθητών.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

1. Τα επισιτιστικά τμήματα του Ξενοδοχείου (F & B department).
2. Η Διοίκηση (Management) στον τομέα F & B.

 Ο σχεδιασμός.
 Η οργάνωση.
 Ο συντονισμός.
 Το προσωπικό.
 Η διεύθυνση.
 Ο έλεγχος.
 Η εκτίμηση και διόρθωση.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

1. Πρότυπες προδιαγραφές αγορών.
2. Πρότυπες συνταγές.
3. Πρότυπες αποδόσεις.
4. Πρότυπα μεγέθη μερίδων.
5. Πρότυπο κόστος μερίδας.
6. Ασκήσεις προτύπου κόστους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Γενικά περί κόστους. (Σταθερό, μεταβλητό, ημιμεταβλητό, πρότυπο ή προϋπολογισμένο 
κόστος, άμεσο, έμμεσο, συνδυασμένο, διακριτό, κόστος πρώτων υλών. -Δαπάνες 
προσωπικού, γενικά έξοδα).

2. Υπολογισμός κόστους υλικών. (για menus, a la carte, ειδικές εκδηλώσεις.
3. Ασκήσεις.
4. Έλεγχος εκτίμηση και διορθωτικά μέτρα για το κόστος.

 Καθορισμός στόχων.
 Εκτίμηση - αποκλίσεις.
 Διορθωτικά μέτρα.

5. Ασκήσεις
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προσωπικού.
2. Διαδικασίες ελέγχου της απόδοσης του προσωπικού

5. Πρότυπα απόδοση και κόστους εργασίας.
6. Χρήσιμες οδηγίες για το σωστό έλεγχο της απόδοσης και του 

κόστους εργασίας των επισιτιστικών μονάδων. 

3. Ασκήσεις.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Μερίδες.
2. Υποκειμενικές μέθοδοι κοστολόγησης.

 Μέθοδος της λογικής τιμής.
 Μέθοδος της μέγιστης τιμής.
 Μέθοδος της χαμηλής τιμής.
 Μέθοδος της τιμής του ενστίκτου.

3. Αντικειμενικές μέθοδοι κοστολόγησης.
 Μέθοδος των παραγόντων.
 Μέθοδος βασικής τιμής πώλησης.
 Μέθοδος προσαυξήσεων.
 Μέθοδος βασισμένη στο Ν.Σ.Ε.
 Hubbard Formula.

4. Ασκήσεις

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

1. Απόδοση κρεάτων ανά είδος και τρόπο παρασκευής (φύρες καθαρίσματος, ψησίματος 
κ.λ.π.).

2. Αναλυτική κοστολόγηση χονδροτεμαχίων. 
3. Κοστολόγηση προϊόντων ζαχαροπλαστικής

ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΞΗ :  Β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

1. Εισαγωγή
2. Προέλευση και εξάπλωση της αμπέλου
3. Ιστορική αναδρομή-Αμπελοκαλλιέργεια στην αρχαιότητα
4. Σημασία του κρασιού στην αρχαιότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

1. Η αμπελοκαλλιέργεια στον παγκόσμιο και στον ελλαδικό χώρο
2. Ποικιλίες αμπέλου
3. Είδη σταφυλιών(οινοποιίας, επιτραπέζια, σταφιδοποιίας)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

1. Τα αμπελουργικά προϊόντα
2. Σταφίδες(κορινθιακή, σουλτανίνα)
3. Ξύδι, Μούστος, Πετιμέζι, Σταφιδίνη
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4. Κρασί (επιτραπέζιοι οίνοι, επιδόρπιοι, αφρώδεις, ξηροί, γλυκείς, ρητινήτης οίνος)
5. Κρασιά ΟΠΑΠ-ΟΠΕ
6. Η ετικέτα του κρασιού

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

1. Οινοπαραγωγικές περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
2. Ελληνική παραγωγή
3. Χαρακτηριστικά των ελληνικών κρασιών
4. Είδη ελληνικών κρασιών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ

1. Ωρίμανση του σταφυλιού-Τρύγος
2. Σύσταση του γλεύκους
3. Αλκοολική ζύμωση
4. Μέθοδοι οινοποίησης-Παραγωγή κρασιού
5. Ερυθρά οινοποίηση
6. Λευκή οινοποίηση
7. Ροζέ κρασιά
8. Γλυκά κρασιά
9. Σαμπάνια-Αφρώδη κρασιά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ

1. Παρακολούθηση της ζύμωσης του γλεύκους
2. Εμφιάλωση-Πωματισμός
3. Αποθήκευση
4. Παλαίωση του κρασιού

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ

1. Σερβίρισμα του κρασιού
2. Αρμονία κρασιού και φαγητού
3. Γευσιγνωσία-Degustateurs
4. Ειδικά σκεύη και ποτήρια ελέγχου
5. Χρώμα- Όψη- Άρωμα -Γεύση του κρασιού
6. Όροι που χαρακτηρίζουν ένα κρασί(π.χ γεμάτο,στρογγυλό κ.τ.λ)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΓΔΟΗ

1. Απόσταξη-Αλκοολούχα ποτά
2. Ουίσκι(malt,berbon,blended)
3. Κονιάκ-Αρμανιάκ-Μπράντυ-Βερμούτ-Μαρτίνι
4. Τσίπουρο,τσικουδιά ούζο
5. Ρούμι,βότκα τεκίλα,τζίν
6. Ηδύποτα(λικέρ)
7. Κοκτέιλ διάφορα
8. Aperitifs-Disestifs
9. Μπύρα(pilsener,lager)

      Σε κάθε περίπτωση εξετάζονται οι πρώτες ύλες, ο τρόπος 
παρασκευής, η παλαίωση, οι οινοπνευματικοί βαθμοί, η 
εμφιάλωση και ο τρόπος σερβιρίσματος.
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ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΑΞΗ :  Β΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. Σκοπός της ενότητας - εισαγωγή.
2. Η σημασία και η αξία της σωστής σύνθεσης “Μενού” και κάρτας φαγητών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. Ισχύουσες διατάξεις και κανόνες για τη σύνθεση εδεσματολογίου.
2. Μεριδολόγιο.
3. Η κάρτα φαγητών .Το “Μενού”.
4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύνθεση “Μενού”.
5. Κατηγορίες καταστημάτων.
6. Οι πρώτες ύλες - Η εποχικότητα - Η καταλληλότητα των τροφών,
7. Το κόστος τροφίμων και εδεσμάτων. - Η ανάλυση του κόστους - Η έρευνα αγοράς.

ΤΥΠΟΙ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

1. Κατηγορίες εδεσμάτων.
2. Τύποι γευμάτων.

2.1  Κύρια και δευτερεύοντα γεύματα.
2.2  Απλά, ενισχυμένα και σύνθετα γεύματα.

ΣΥΝΘΕΣΗ “ΜΕΝΟΥ” ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΤ.

1. Σύνθεση πρωινού γεύματος.
2. Σύνθεση γευμάτων και δείπνων.
3. Βασικά και ενισχυμένα “Μενού”.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

1. Μαγειρική ορολογία.
2. Ονοματολογία παρασκευών μαγειρικής.
3. Ονομασίες που σημαίνουν “μέθοδο παρασκευής.”

ΣΥΝΘΕΣΗ “ΜΕΝΟΥ”  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Μεθοδολογική ανάλυση των κανόνων.
2. Γενικοί βασικοί κανόνες σύνθεσης “Μενού”.
3. Ανάλυση της γραφής των “Μενού”.

3.1  Η συμφωνία με το επίθετο.
3.2  Η χρήση και ο πλεονασμός του άρθρου κατά τη σύνταξη.
3.3  Η χρήση ενικού και πληθυντικού.
3.4  Η ορολογία και ορθογραφία ζαχαροπλαστικής στα επιδόρπια.

1. Η έκφραση “αλά”.
2. Ιδιαιτερότητες για την ορθή γραφή των “Μενού”.
3. Τα λάθη της γεύσης και του ταιριάσματος.
4. Σύνθεση “Μενού” σύμφωνα με τις εποχές.
5. Σύνθεση εορταστικών “Μενού”.
6. Σύνθεση “Μενού” για επετείους.
7. Σύνθεση “Μενού” με συγκεκριμένο αριθμό θερμίδων.
8. Σύνθεση μεσογειακών “Μενού”.
9. Σύνθεση ελληνικών “Μενού”.
10. Σύνθεση παιδικών  “Μενού”.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ “ΜΕΝΟΥ”

1. Κανόνες σύνθεσης ειδικών “Μενού”.
2. Δίαιτες ασθενών.
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3. Σύνθεση “Μενού” για διαβητικούς.
4. Σύνθεση “Μενού” για πελάτες που πάσχουν από έλκος.
5. Σύνθεση “Μενού” για παχείς πελάτες.
6. Σύνθεση “Μενού” για καρδιοπαθείς και υπερτασικούς.
7. Σύνθεση “Μενού” κατά της δυσκοιλιότητας.
8. Σύνθεση “Μενού” για πελάτες που πάσχουν από γαστρίτιδα.
9. Σύνθεση “Μενού” για πελάτες που πάσχουν από διάρροια.
10. Σύνθεση “Μενού” για ασθένειες του ήπατος.
11. Σύνθεση “Μενού” για πελάτες που πάσχουν από χολή.

“ΜΕΝΟΥ” ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. Κανόνες σύνθεσης “Μενού” υγιεινής διατροφής.
2. Μεσογειακή διατροφή

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΤΗ : ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ “ΜΕΝΟΥ” ΜΠΟΥΦΕ

1. Κλασσικός παραδοσιακός μπουφέ.
2. Εμπορικός μπουφέ.
3. Κρύος μπουφέ.
4. Ζεστός μπουφέ.
5. Πλούσιος μπουφέ.
6. Ελληνικός μπουφέ.
7. Μικτός μπουφέ.
8. Μπουφέ “self service”.
9. Μπουφέ για ψωμί.
10. Μπουφέ για γλυκά κ.λ.π.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΚΑΤΗ : ΣΥΝΘΕΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

1. Ανάλυση τιμοκαταλόγου και κάρτας φαγητών.
2. Διαφορές μεταξύ κάρτας και “μενού”.
3. Τρόπος και σειρά γραφής.
4. Το πιάτο ημέρας.
5. Οι σπεσιαλιτέ.

.
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ΜΕΡΟΣ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των   
οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 
φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)/  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219675]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8-
ΑΛΙΜΟΣ-17456]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ]
- Τηλέφωνο: [2109989578]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [b4@oaed.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.oaed.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [Προμήθεια  διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για 
την κάλυψη αναγκών  των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 
2017-2018]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99219675]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [             ]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 
κατ  αποκλειστικότητα, του άρθρου᾽  
20: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει 
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 
οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του 

α) [……]
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καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):[……][……]
[……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους  
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία 

[   ]
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ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 
φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των  
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον  
οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης  
δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που  
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και  
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως  
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό  
ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του  
οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας  
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι  
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την  
εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες  
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις  
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από  
τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /  
υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή  
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της  
συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  
επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις  
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές  
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής [] Ναι [] Όχι 
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απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για 

[] Ναι [] Όχι
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την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 
ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες  
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.  
3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος  
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει  
μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει  
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα  
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για 
τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 
εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): 
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον επιχειρηματικό τομέα που 
καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον τομέα και για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 
εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό 
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που 

[…................................…]
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ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 
του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών 
έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii 

-και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): 
[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): 
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές 
ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν 
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που 
ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη  
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της  
σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις  
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας 
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 
είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις  
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις  
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας 
έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του 
είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ημερομηνίες και τους παραλήπτες 
δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί 
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 

[....……]
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εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες  
που θα παρασχεθούν ή, κατ’  
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες  
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 
τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων 
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών 
του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 
εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις  
προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

[] Ναι [] Όχι
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις  
προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής  
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα  
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  
σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής  
διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά  
και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν  
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν  
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι  
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές  
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει  
να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με  
διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις  
καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός 
φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται  
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  
των εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει  
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη  
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν  
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις  
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα  
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε  
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα  
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...  
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως  
καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε  
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να  
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος  
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...  
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):  
[……]   

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ  

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι  
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους  
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν  
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και  
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν  
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 
οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
     Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων.

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην  
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική  
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες  
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες  
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008, σ. 42).

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των  
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν  
Πρωτοκόλλων.

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε 
με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες  
διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της  
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της  
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ  
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των  
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ  εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των᾽  
μέτρων που λήφθηκαν. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
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εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
Άρθρο 73 παρ. 5.
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρβλ άρθρο 48.
 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
     Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
     Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
      Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
      Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
     Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
     Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την 
τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
     Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
     Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥΔ.
     Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
     Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου 
για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για 
τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
     Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)  
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει.  
Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την  
εν λόγω πρόσβαση. 
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ΜΕΡΟΣ E’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Ε.1 . Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ …………………………
υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 
ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .........................
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη της
(Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για
το «……..»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στις ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα
σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο ... της
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Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία
λήξης της
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα 
να εκδίδουμε

                                                                                                        (Εξουσιοδοτημένη  

Υπογραφή)
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Ε.2 . Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης : (πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………..
Ημερομηνία Έκδοσης:………………….
Προς: (πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) …………………..
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) …………………………………..
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ………………….ποσού …………….. ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής 
ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του 
ποσού
των ευρώ _______ υ πέρ του :
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
……………………
ΑΦΜ: ………………………….(διεύθυνση)
…………………………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) …………………….., ΑΦΜ
…………………………………….(διεύθυνση) 
……………………………………………………ή ,
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων 
……………….
α) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) 
…………………..
β) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) 
…………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) 
…………………..
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας )
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας ,
για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης ,
σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία)…………………
Διακήρυξης………………………………της
Αναθέτουσας Αρχής .
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της
απαίτησης σας μέσα σε τρείς (3) ήμερες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας .
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………….
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί,
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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ΜΕΡΟΣ ΣΤ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
       

  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη 
αναγκών  των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2017-2018

Στον  Άλιμο  Αττικής,  σήμερα,  την  ……………………  και  μεταξύ  των  εξής 

συμβαλλομένων μερών:

1.  Του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  (Ο.Α.Ε.Δ.), 
νομικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.),  που  εδρεύει  στον  Άλιμο 

Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα από  την 

Διοικήτριά του και Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, Μαρία Καραμεσίνη 

του  Αριστείδη   και  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  τον  Προϊστάμενο 

Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης Στυλιανό Κλάδη του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190789/3.6.2002 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 754/19.6.02) (καλούμενος στο εξής χάριν 

συντομίας ο «ΟΑΕΔ») και

2.  Της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «……………………..» που  εδρεύει  στη 

…………………………,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  για  την  υπογραφή  της 

παρούσας από τον κ.  ……………. (εφεξής καλουμένης ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»).

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:

Α. Οι  Επαγγελματικές  Σχολές  Μαθητείας  του  Ο.Α.Ε.Δ  ανήκουν  στην 

δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Χώρας σύμφωνα με το 

Ν. 3475/06 και εφαρμόζουν το σύστημα της Μαθητείας, σύμφωνα με το οποίο η 

εκπαίδευση των μαθητών στο σχολείο διαδέχεται καθημερινά την πρακτική τους 

άσκηση που υλοποιείται σε πραγματικούς χώρους εργασίας. 

Β  . Η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών συμβαδίζει με την ύλη των   

εγκεκριμένων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών τους και η χρήση σχετικών 

διδακτικών  βιβλίων  και  βοηθημάτων  θεωρούνται  πρωταρχικής  σημασίας  ως 

πηγή  μελέτης  για  την  απόκτηση  επαγγελματικών  γνώσεων  και  ως  μέσα 

προετοιμασίας  και  καθοδήγησης  για  τη  σωστή  εφαρμογή  των  μεθόδων 

εργασίας στην πρακτική άσκηση.
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Γ. Οι διδακτικές ανάγκες των μαθητών του Ο.Α.Ε.Δ. σε βιβλία και βοηθήματα ως 

προς  την εκπαίδευση και την πρακτική τους άσκηση  καλύπτονται κατά 70% 

περίπου  από τις εκδόσεις του ΙΤΥΕ  και του Ιδρύματος Ευγενίδου. Ορισμένα 

όμως μαθήματα ειδικοτήτων δεν συμπεριλαμβάνονται  στις εκδόσεις του ΙΤΥΕ 

και  του  Ιδρύματος  Ευγενίδου  και  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  αντίστοιχες 

εκπαιδευτικές ανάγκες της πρακτικής άσκησης των μαθητών, είναι απαραίτητη η 

χορήγηση σύγχρονων βιβλίων και  εγχειριδίων από το  ελεύθερο  εμπόριο,  το 

υλικό των οποίων θα υποστηρίξει την καθημερινή προετοιμασία των μαθητών 

για  την  απόκτηση  των  απαιτούμενων   δεξιοτήτων  κατά  τη  διάρκεια  της 

πρακτικής τους άσκησης.

 Δ. Ο ΟΑΕΔ ενδιαφέρεται για την προμήθεια σύγχρονων διδακτικών βιβλίων και 

εγχειριδίων από το ελεύθερο εμπόριο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑΣ 

Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ε. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει  κατάλληλη επιχειρησιακή οργάνωση,   και  επαρκή 

επαγγελματική εμπειρία στην προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο 

εμπόριο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το 

σχολικό έτος 2017-2018. 

ΣΤ. Με την υπ’ αριθ. ………………….. απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εγκρίθηκε η 

διενέργεια   Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού με  κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για 

την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την  «Προμήθεια διδακτικών βιβλίων 

από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη αναγκών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ  για  το  σχολικό  έτος  2017-2018», συνολικού  προϋπολογισμού 

«198.812,40» € πλέον του ΦΠΑ (6%) ή «210.741,14» € συμπεριλαμβανομένου 

του  ΦΠΑ (6% )  

 Με την υπ’ αριθ. ……………………………………. απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ 

κατακυρώθηκε  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ  η  ανάθεση  της  «Προμήθειας  διδακτικών 

βιβλίων  από  το  ελεύθερο  εμπόριο  για  την  κάλυψη  αναγκών  των  ΕΠΑΣ 

Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2017-2018» σύμφωνα με τους όρους 

της  υπ’  αριθμ.  …………….. Διακήρυξης  του  ΟΑΕΔ,  της  προσφοράς  του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης. 
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Κατ’  ακολουθία των παραπάνω συνομολογείται  μεταξύ των συμβαλλομένων 

τούτων (ΟΑΕΔ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ) η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από 

όλους τους όρους που περιέχονται :

1. Στην παρούσα Σύμβαση.

2. Στην υπ’ αριθ. …../2017 Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού  ανοιχτού δημοσίου 

μειοδοτικού διαγωνισμού και των σχετικών συνοδευτικών τευχών 

3. Στις υποβληθείσες προσφορές (Τεχνική & Οικονομική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας 

(1)  η  παρούσα  σύμβαση,  (2)  η  υπ’  αριθ.  ……./2016  Διακήρυξη  του 

Ηλεκτρονικού ανοιχτού δημοσίου διαγωνισμού και οι επ’ αυτής διευκρινίσεις και 

(3) η Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ότι  αποδέχεται  εξ  ολοκλήρου  και  ανεπιφύλακτα  ως  ουσιώδεις 

όρους της παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις : 
1. Τους όρους της υπ΄αριθμ.   ………  /2017 προκήρυξης

2. Την υπ΄αριθμ. ……………..2017 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει  της  τιμής  για  την  «  Προμήθεια  διδακτικών  βιβλίων  από  το  ελεύθερο 

εμπόριο  για  την  κάλυψη  αναγκών  των  ΕΠΑΣ  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  για  το 

σχολικό έτος 2017-2018»  συνολικού προϋπολογισμού  «198.812,40»  € πλέον 

του ΦΠΑ (6%) ή «210.741,14» € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (6% )  

3. Την υπ΄αριθμ. …….2017 κατακυρωτική απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού

Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα σύμβαση ο ΟΑΕΔ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

αναλαμβάνει,  έναντι  του  τιμήματος  &  εντός  του  χρονοδιαγράμματος  που 

ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, την  «Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το 

ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη αναγκών  των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ 

για το σχολικό έτος 2017-2018» σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές του 

ΟΑΕΔ. 
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  Άρθρο 3
ΤΙΜΗΜΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει  την  προμήθεια  των  διδακτικών  βιβλίων  από το 

ελεύθερο  εμπόριο  για  τις  εκπαιδευτικές  ανάγκες  των  ΕΠΑ.Σ  Μαθητείας  του 

ΟΑΕΔ για  το  σχολικό  έτος  2017-2018,  έναντι  του  συνολικού  τιμήματος  των 

……….  ευρώ  (€  ……..)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  εκ  6%,  συνολικά 

…………….. ευρώ (€ ………), σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται την ακρίβεια της ως άνω συνολικής τιμής, ήτοι ……

ευρώ (€ …..) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 6%, ρητά δε παραιτείται από 

οποιαδήποτε  αξίωση αναπροσαρμογής της  εν λόγω τιμής για  οποιοδήποτε 

λόγο και αιτία. 

Με την εξόφληση της ως άνω τιμής εξαντλείται  κάθε υποχρέωση του ΟΑΕΔ 

έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά 

του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 4
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η προμήθεια των διδακτικών βιβλίων θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 Η πληρωμή θα γίνει  μετά την οριστική παραλαβή της συνολικής προμήθειας 
και   αφού  πρώτα  προσκομίζονται  τα  κάτωθι  απαραίτητα 

παραστατικά-  δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατ΄  ελάχιστο  και 

είναι τα ακόλουθα:

α)  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δε φέρει  την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε» .

 δ)  Πιστοποιητικά  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  (άρθρο  200 

παρ.  5  του  Ν.  4412/16)  .  Περάν  των ανωτέρω δικαιολογητικών οι  αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή , μπορούν να ζητήσουν 

και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται  στην κείμενη νομοθεσία ή 

στα έγγραφα της σύμβασης.

Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη 

επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου 
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Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται  

στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση ύψους 0,06%  η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ  φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής 

σύμβασης, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

 β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ  φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης, στο όνομα και για λογαριασμό της 

Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)  σύμφωνα 

με τον Ν. 4412/2016 ως ισχύει.  Με κάθε πληρωμή θα γίνεται  η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος  αξίας  4%  επί  του  καθαρού  ποσού.  Για  την 

παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας, η 

οποία θα χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή κατά την υποβολή 

της ετήσιας φορολογικής δήλωσής του

Άρθρο 5
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει καταθέσει την υπ’ αριθ. …………………. εγγυητική επιστολή 

καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης  της  Τράπεζας  ……………….. 

αόριστης χρονικής ισχύος, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

ήτοι εγγυητική επιστολή ποσού € …………………… σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ’ αριθ. ………….. /2017  Διακήρυξη. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ,  μετά  την 

ολοκλήρωση της Προμήθειας από τον ΟΑΕΔ και την εκκαθάριση του συνόλου 

των απαιτήσεων από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 6
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, της Προκήρυξης και της Προσφοράς 

του και  όπως αυτές θα υποδειχθούν από τον ΟΑΕΔ κατά την εκτέλεση του 

Έργου.  

Ο Ο.Α.Ε.Δ πληροφορεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ ως προς το είδος και την έκταση κάθε 

τυχόν  ελαττώματος  της  προμήθειας,  μόλις  αυτό  γίνει  εμφανές.  Αν  ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Ο.Α.Ε.Δ 

μπορεί να φροντίσει  για την αποκατάσταση  του ελαττώματος από τρίτον με 

κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  απαλλάσσεται  από  κάθε  ευθύνη  και  υποχρέωση  από 

τυχόν ατυχήματα ή από κάθε άλλη αιτία . 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, 

υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι  δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί  ανήλικους 

κάτω των 15 ετών (άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας). 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να 

εμποδίζει  πράξεις  ή  παραλείψεις,  που θα μπορούσαν να  έχουν αποτέλεσμα 

αντίθετο προς το συμφέρον του ΟΑΕΔ.                                               

Άρθρο 7
ΕΚΠΤΩΣΗ

Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας, 

κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος (άρθρο  203  Ν.4412/16)   από  την 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας  αρχής,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες 

διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται  ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει  να προβεί αυτός, 

θέτοντας  προθεσμία  για  τη  συμμόρφωσή του,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος 
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μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 

συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά 

από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,  η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.

Επίσης μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.  

4412/2016  αποκλεισμός  από  τη  συμμετοχή  του  σε  διαδικασίες  δημοσίων 

συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου  μετά τη λήξη 
της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος του  ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 218 Ν.4412/2016).

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών  προθεσμιών  της  αντίστοιχης  προθεσμίας,  επιβάλλεται  ποινική 
ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ των  υπηρεσιών  που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 5% 
χωρίς  ΦΠΑ  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα,

γ) οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης  και  δύνανται  να  ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της 

αναθέτουσας  αρχής,  αν οι  υπηρεσίες  που αφορούν στις  ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις  αυτής και με την προϋπόθεση ότι  το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
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Άρθρο 9
  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  οποιαδήποτε  έγγραφα  ή  πληροφορίες  που  θα 

περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  Υπηρεσιών  και  την 

εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  του,  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  παρούσης 

Σύμβασης , αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής. 

Επίσης υποχρεούται να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που 

θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει  εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 

υπαλλήλους και συνεργάτες ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος 

Έργου και διασφαλίζει ότι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει  αυτές 

τις υποχρεώσεις του  και στους υπεργολάβους  του και στους με οποιονδήποτε 

τρόπο συνδεόμενους με αυτόν, ενόψει της εκτέλεσης του παρόντος  Έργου. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  απαγορεύεται  η  χρήση  ή  η  εκμετάλλευση  των 

πληροφοριών  οι  οποίες  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  Αναδόχου  καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι 

εμπιστευτικές  για σκοπούς διαφορετικούς  από την εκτέλεση του  Έργου αυτού. 

Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε 

τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση παραβίασης από τον 

Ανάδοχο των όρων του παρόντος  άρθρου,  ο  Ανάδοχος  θα καταβάλει  στον 

Ο.Α.Ε.Δ  αποζημίωση  για  κάθε  θετική  και  αποθετική   του  ζημία  εκ  της 

παραβιάσεως αυτής. 

 

Άρθρο 10
ΕΚΧΩΡΗΣΗ

 Απαγορεύεται  η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιονδήποτε τρίτο των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, 

εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση 

του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.  

Άρθρο 11
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Ο Ο.Α.Ε.Δ.  θα συστήσει  Επιτροπή Παραλαβής του Έργου της παρούσας 

Σύμβασης  με αρμοδιότητα την Παραλαβή των προβλεπόμενων Παραδοτέων.

Άρθρο 12
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση, η οικονομική και τεχνική προσφορά 

του αναδόχου καθώς και οι όροι της αριθμ. …./2017  Διακήρυξης συνιστούν την 

πλήρη  συμφωνία  των  μερών  και  υπερισχύουν  κάθε  άλλης  προηγούμενης 

συμφωνίας,  συμπληρωματικής  ή  παράλληλης,  γραπτής  ή  προφορικής  ή 

δήλωσης γραπτής ή προφορικής των μερών. 

Άρθρο 13
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι  έχουν απαλλαγεί ή παραιτηθεί 

από δικαιώματα, εξουσίες ή υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσας, απλώς & 

μόνο λόγω τυχόν εφαρμογής εκ  μέρους τους πρακτικών, αντίθετων με όρους 

της παρούσας ή λόγω παράληψης ή αμέλειας & εκ μέρους τους να ασκήσουν 

οποιοδήποτε  δικαίωμα σύμφωνα με  την  παρούσα ή  να  εμείνουν  για  πλήρη 

συμμόρφωση του  αντισυμβαλλόμενου  με  τις  υποχρεώσεις  της  παρούσας.  Η 

έστω και μακρά ανοχή παραβάσεων της παρούσας από τον αντισυμβαλλόμενο, 

σε καμία περίπτωση δε δηλώνει ή τεκμηριώνει παραίτηση από τα δικαιώματα ή 

αποδυνάμωση αυτών. 

Άρθρο 14
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Προμηθειών, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ  και 

εφόσον συμφωνούν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη ,  σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν 

διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
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Σε  περίπτωση διαφορών,  που  ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, ο 

ΟΑΕΔ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 

τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών 

συναλλακτικών ηθών.

Για  κάθε  διαφορά  που  δεν  είναι  δυνατόν  να  επιλυθεί  σύμφωνα  με  τα 

παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. ……/2017 Διακήρυξης, όπως 

και οι όροι της Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε πέντε (5) 

όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως, έλαβε 

έκαστος των συμβαλλομένων από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.                                     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Διακήρυξη υπ’ αριθ. …../2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
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