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Μαρούσι, 22-11-2021 

Αρ. πρωτ.: 151105/Β4 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 

ΑΔΑ:  

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 

ΑΔΑΜ: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

«Για την επιλογή Aναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες 

των εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ετών 2022, 2023 και προαιρετικά 2024» 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό άνω των ορίων με προσυμβατικό έλεγχο σε ευρώ (€), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την 

επιλογή Aναδόχου/-ων για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικών ετών 2021-2022, 2022-2023 και προαιρετικά 2023-2024, των 

εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) ετών 2022, 2023 και προαιρετικά 

2024 και των εξετάσεων «Ελληνομάθειας» ετών 2022, 2023 και προαιρετικά 2024, όπως αυτά 

αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε΄, 

της με αρ. πρωτ.: 151102/Β4/22-11-2021 διακήρυξης του διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης/-

εων συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 990.836,25€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 1.228.636,95€ 

συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση/ Υποτομέα 

Κεντρικής Διοίκησης, με κωδικό NUTS: EL301. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι 

η Εκπαίδευση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5, του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

που υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό (στο εξής ονομαζόμενη, για 

λόγους συντομίας, στη διακήρυξη του διαγωνισμού ως «ψηφιακή υπογραφή»), το οποίο 

χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

64233/08-06-2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄). 

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε δέκα (10) τμήματα, με Α/Α συστήματος 142436 (τμήμα 1: 

Τετράδιο, Τετράδιο μουσικής φιστικί, Τετράδιο μουσικής ροζ, Τετράδιο μουσικής γαλάζιο), 142437 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(τμήμα 2: Χάρτης Αυτοκόλλητος - Ετικέτες (0,066m x 0,20m)), 142438 (τμήμα 3: Φάκελοι αρχείου, 

Ντοσιέ με πτερύγια), 142439 (τμήμα 4: Χάρτης Αυτοκόλλητος - Ετικέτες (71,00mm x 10,60mm), 

Χάρτης Αυτοκόλλητος - Ετικέτες (88,90mm x 36,00mm), Χάρτης Αυτοκόλλητος - Ετικέτες (3,5" x 

15/16" ή 88,90mm x 23,81mm)), 142440 (τμήμα 5: Δελτίο ταυτότητας, Μπλοκ Φ.50Χ3, Βιβλία 

χρέωσης γραπτών δοκιμίων), 142442 (τμήμα 6: Βιβλιοδεσία Τόμων), 142446 (τμήμα 7: Ειδικό φύλλο 

χάρτου σχεδίου (ελεύθερο), Ειδικό φύλλο χάρτου σχεδίου (γραμμικό), Χάρτινες τσάντες σχεδίου με 

χερούλι), 142448 (τμήμα 8: Τετράδια με ένθετο βαθμολόγιο OMR Ενότητας 2, Απαντητικά έντυπα 

OMR Ενοτήτων 1, 3, και 4 και Αυτοκόλλητες ετικέτες, με barcode και στοιχεία των υποψηφίων, για 

τα εξώφυλλα των τετραδίων και με barcode και στοιχεία του απαντητικού εντύπου, για τις εξετάσεις 

ΚΠΓ), 142449 (τμήμα 9: Τευχίδια προφορικής εξέτασης υποψηφίων και Πρόχειρα Βαθμολόγια 

εξεταστών προφορικού λόγου, Πιστοποιητικά επιτυχόντων, για τις εξετάσεις ΚΠΓ), 142451 (τμήμα 

10: Τετράδια γραπτών εξετάσεων, Τετράδια προφορικών εξετάσεων και Τετράδια λύσεων 

προφορικών εξετάσεων, για τις εξετάσεις «Ελληνομάθειας»), με προϋπολογισμούς, πλέον Φ.Π.Α. 

24%, χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης της υποπαραγράφου Α.3.1.4 της διακήρυξης, ήτοι για δύο (2) 

έτη, 286.500,00€, 67.500,00€, 73.800,00€, 20.520,00€, 3.740,00€, 2.160,00€, 33.200,00€, 

29.650,00€, 27.950,00€ και 12.450,00€ αντίστοιχα (παράγραφος Β.3.2 της διακήρυξης).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των τμημάτων του διαγωνισμού ανέρχεται, χωρίς τα 

δικαιώματα προαίρεσης της υποπαραγράφου Α.3.1.4, σε 557.470,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 

691.262,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με ισόποση κατανομή ανά έτος (ήτοι 278.735,00€ 

πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 345.631,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ενώ με όλα τα δικαιώματα 

προαίρεσης της υποπαραγράφου Α.3.1.4, σε 990.836,25€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 1.228.636,95€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με ισόποση κατανομή ανά έτος (ήτοι 330.278,75€ πλέον Φ.Π.Α. 

24% ή 409.545,65€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 

Α΄). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη δαπάνη να βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικών ετών 2022, 2023 και προαιρετικά 2024 και 

συγκεκριμένα τον Λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με 

Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 (πρώην Ε.Φ. 19-170) για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, τον 

Λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 

1019-501-0000000 (πρώην Ε.Φ. 19-110) για τις εξετάσεις του ΚΠΓ και τον Λογαριασμό 6ου βαθμού 

(Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 5277), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-207-0000000 

(πρώην Ε.Φ. 19-640) για τις εξετάσεις «Ελληνομάθειας». 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα για (υποπαράγραφος Α.3.1.4. της 

διακήρυξης):  

1. Να ζητήσει όπου απαιτηθεί, αύξηση ή μείωση της συνολικής ποσότητας των εντύπων έως 

του παρακάτω αναφερόμενου ποσοστού, ανά είδος τμήματος και έτος (τμήματα 1 έως 7) ή 

εξεταστική περίοδο (τμήματα 8 έως 10). Η τυχόν αύξηση ή η μείωση της απαιτούμενης ποσότητας 

συναρτάται από τον αριθμό των διαγωνιζομένων. Στην περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρω 

δικαιώματος, η τιμή ανά τεμάχιο θα παραμένει ίδια με αυτή της οικονομικής προσφοράς του 

Αναδόχου. Αναλυτικά για το είδος 1.1: 10%, για τα είδη 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 

7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3: 30%, για το είδος 2.1: 25% 

και για τα είδη 3.1, 3.2: 15%. 

2. Να ζητήσει ειδικά για το είδος 1 του τμήματος 9 (είδος 9.1), για όποια εξεταστική περίοδο 

απαιτηθεί, την αύξηση του αριθμού σελίδων από 12 σε 16 (ποσοστό αύξησης σελίδων 33%), με 
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αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση της τιμής ανά τεμάχιο σε σχέση με την οικονομική προσφορά του 

Αναδόχου. 

3. Να ζητήσει, μόνο για τα τμήματα 8, 9 και 10 του διαγωνισμού, τμήμα ή ολόκληρη την 

ποσότητα των έντυπων συγκεκριμένου/-ων είδους/ ειδών της πρώτης εξεταστικής περιόδου 

εκάστου έτους, εφόσον αυτή δεν πραγματοποιηθεί ή ποσότητα που δεν ζητήθηκε στην πρώτη 

διενεργηθείσα εξεταστική περίοδο εκάστου έτους, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του έτους 

αυτού, επιπλέον της προβλεπόμενης για αυτή ποσότητας. 

4. Την επέκταση της διάρκειας της σύμβασης κάθε τμήματος κατά ένα (1) έτος, για 

οποιοδήποτε από τα δέκα (10) τμήματα του διαγωνισμού, με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και με 

τίμημα αντίστοιχο με αυτό της συναφθείσας σύμβασης (ετήσιο αντίτιμο). Για την ενεργοποίηση του 

ανωτέρω δικαιώματος, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση επέκτασης της αντίστοιχης σύμβασης, 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο ενδεικτικά 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την λήξη της. Με την επέκταση της αρχικής σύμβασης θα προσκομιστεί 

από τον Ανάδοχο επιπλέον εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 

Β.1.5.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού, προκειμένου να υπογραφεί η αντίστοιχη σύμβαση 

επέκτασης. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς εγγύηση (εγγυητική επιστολή) συμμετοχής, κατά τους όρους της περιπτ. α, 

παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), καθώς και της υποπαραγράφου Β.1.5.1 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

του/των προσφερόμενου/-ων τμήματος/-ων, εκτός Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζόμενων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης της υποπαραγράφου Α.3.1.4, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 

ψηφίο. 

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού - ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  ανά 

τμήμα του διαγωνισμού. 

Η προσφορά για κάθε διαγωνισμό στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) θα αφορά στο σύνολο των 

ζητούμενων ειδών κάθε τμήματος. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών 

του τμήματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Η διάρκεια της σύμβασης κάθε τμήματος, δεδομένου του ότι αφορά είτε τις Πανελλαδικές 

εξετάσεις, είτε τις εξετάσεις του ΚΠΓ, είτε τις εξετάσεις «Ελληνομάθειας» του Υ.ΠΑΙ.Θ., ετών 2022, 

2023 και προαιρετικά 2024, ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και τις 31-12-2023, με 

δυνατότητα επέκτασης έως και τις 31-12-2024 (τέταρτο δικαίωμα προαίρεσης της υποπαραγράφου 

Α.3.1.4). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ειδών της σύμβασης κάθε τμήματος θα 

ορίζεται με την «ειδική πρόσκληση παραδοτέων» για κάθε έτος (για τις πανελλαδικές εξετάσεις) ή 

εξεταστική περίοδο (για τις εξετάσεις ΚΠΓ και «Ελληνομάθειας»). Το έγγραφο αυτό θα αποτελεί και 

αναπόσπαστο τμήμα κάθε σύμβασης. 
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Κάθε Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5 και 7  του 

Πίνακα Α.1 του Παραρτήματος Α΄ ενδεικτικά εντός σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδικής πρόσκληση παραδοτέων, ενώ του τμήματος 6 εντός σαράντα (40) ημερών από την 

παράδοση των κυρωμένων πινάκων αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στον Ανάδοχο 

και των τμημάτων 8, 9 και 10, ενδεικτικά δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των 

αντίστοιχων εξετάσεων, με δυνατότητα παράδοσης εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδικής πρόσκλησης παραδοτέων. Τα υλικά θα παραδοθούν είτε σε χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός Αττικής 

που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, είτε στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

151 80 Μαρούσι) με προσωπικό, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του Αναδόχου. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2021, 

ημέρα Παρασκευή. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 22α Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 21:00 (09:00μ.μ.). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, ήτοι την 23η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (10:00π.μ.), 

στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), Ανδρέα Παπανδρέου 37, T.K. 151 

80 Μαρούσι, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης α) από τις 26-11-2021, στις ιστοσελίδες των συστημάτων ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, 

www.promitheus.gov.gr β) μετά τις 26-11-2021 στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.: www.minedu.gov.gr 

(ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn). 

Ενδεικτικά δείγματα διατίθενται από το γραφείο 2039 (Διεύθυνση Προμηθειών και 

Διαχείρισης Υλικού/ Τμήμα Α΄, κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, 

Μαρούσι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν ραντεβού (πληροφορίες: κος Αντώνης 

Αλικιώτης, τηλ.: 210-3443252, email: aalikiotis@minedu.gov.gr, κα Παρασκευή Σιαφλιάκη, τηλ.: 210-

3442370, email: psiafliaki@minedu.gov.gr). Τα ενδεικτικά δείγματα του τέταρτου είδους του 

τμήματος 1 (είδος 1.4), του πρώτου είδους του τμήματος 3 (είδος 3.1), του μοναδικού είδους του 

τμήματος 6 (είδος 6.1), του τρίτου είδους του τμήματος 7 (είδος 7.3) και του δεύτερου και τρίτου 

είδους του τμήματος 9 (είδη 9.2 και 9.3) διατίθενται μόνο για επίδειξη. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 

τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. 

Περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ένωσης, στις 22-11-2021. 

 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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