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ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                                       Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

Ταχ.Διεύθυνση: Τέρμα Φοίνικα,                                                           και στο Μητρώο 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 

Ταχ.Θυρίδα: 22 

Ταχ. Κώδικας: 55 102 

Τηλ: 2310‐494 110,111,112 

E‐mail: oikonomiko@esdi.gr 

Ιnternet: http://www.esdi.gr                                        Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου  2016 

                                                                                             Αρ. Πρωτ. 427 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ‐ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 «Παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς προσώπων» 

ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΒ’ ΚΑΙ ΚΓ’ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

«ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΤΩΝ  2014‐2018  (ΣΕΙΡΕΣ  ΚΑ’,  ΚΒ’  ΚΓ’)»  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ 

«ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΣΔι  2014‐2018»,  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  MIS:5000232  ΤΟΥ  Ε.Π.  «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014‐2020».   

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: είκοσι  τρεις χιλιάδες ευρώ (23.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%  ήτοι συνολικά είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (28.520,00 €). 

Ταξινόμηση κατά CPV: 60100000‐9 

     

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 20.10.2016  Ημέρα: Πέμπτη   Ώρα : 10.00’  

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Εγκαταστάσεις ΕΣΔι, Τέρμα Φοίνικα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης προκήρυξης στην ιστοσελίδα  

(http://www.esdi.gr) στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι,  στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια»  και στο ΚΗΜΔΗΣ 

07.10.2016 

ΑΔΑ: 6ΠΛΗ46ΨΧ0Α-ΣΕ4



  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   
 

 
 

- 2 -

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.Δι), αφού έλαβε υπόψη: 

1. το ν.3689/2008 (A΄164), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (A΄ 11), 

2. το  π.δ.165/1996  «Οργανωτική  διάρθρωση  των  Υπηρεσιακών μονάδων  της  Εθνικής  Σχολής 
Δικαστών» ( Α΄118), 

3. την υπουργική απόφαση 8266/1995 «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Εθνικής 
Σχολής Δικαστών» (Β΄183), 

4. το ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», 

5. το ν.4270/2014 (Α 143) όπως ισχύει, 

6. το  ν.δ.496/1974  «Περί  Λογιστικού  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου»  (Α΄  204), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. το άρθρο 157  του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης  και ανάπτυξης  της  ελληνικής οικονομίας 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160), 

8. το π.δ.205/1998 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής 
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.»,  

9. το  v.  4152/2013  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  νόμων  4046,4093/2012  και  4127/2013»(Α 
107), 

10. το ν. 3548/2007 « Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό 
και  τοπικό  Τύπο  και  άλλες  διατάξεις  (  Α΄68)  και  το  ν.3469/2006  «Εθνικό  Τυπογραφείο  , 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις »(Α΄131), 

11. την  υπουργική  απόφαση  οικ.  55582/1933/2008  (Β΄1491)  «Ενιαίο  Σύστημα  Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης,  Παρακολούθησης  και  Ελέγχου  των  Ενεργειών  Επαγγελματικής  Κατάρτισης 
συγχρηματοδοτούμενων  από  το  ΕΚΤ  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ  (2007‐2013)  για  όλα  τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,  

12. τη  με  αριθμό  πρωτ.  1900/08.09.2009  με  α/α  21  πρόσκληση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας 
Διαχείρισης  του  ΕΠ  «Διοικητική Μεταρρύθμιση  2007‐2013»  ,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και 
ισχύει,  

13. τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» ( 
Β΄540), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

14. τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για 
τη  θέσπιση  ειδικών  διατάξεων  σχετικά  με  τον  στόχο  «Επενδύσεις  στην  ανάπτυξη  και  την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, 

15. τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης  Δεκεμβρίου  2013  περί  καθορισμού  κοινών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής,  το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας  και περί  καθορισμού γενικών διατάξεων για  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  το Ταμείο Συνοχής και  το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006, 

16. τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης  Δεκεμβρίου  2013  για  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  την  κατάργηση  του 
Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1081/2006, 
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17. τον εκτελεστικό Κανονισμό  (ΕΕ) αρ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη 
θέσπιση  κανόνων  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  αρ.  1303/2013  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για 
την  κλιματική  αλλαγή,  τον  προσδιορισμό  ορόσημων  και  ποσοτικών  στόχων  στο  πλαίσιο 
επιδόσεων  και  την  ονοματολογία  των  κατηγοριών  παρέμβασης  για  τα  Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και επενδυτικά Ταμεία., 

18. την  υπ’  αριθμ.  3542  final/23.5.2014  Εκτελεστική  Απόφαση  της  Ε.Ε.  για  την  έγκριση 
ορισμένων  στοιχείων  του  συμφώνου  εταιρικής  σχέσης  με  την  Ελλάδα  (Κωδικός  CCI 
2014GR16M8PA001) 

19. την υπ’ αριθμ. CCI2014GR05M2OP001/17‐12‐2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 
έγκριση  ορισμένων  στοιχείων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Μεταρρύθμιση 
Δημοσίου Τομέα» 

20. το  Εγχειρίδιο  Διαδικασιών  Διαχείρισης  και  Ελέγχου  συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  της  
Σχολής,  

21. το  ν.3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και 
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  Διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α΄112), 

22. το  ν.3840/2010  «Αποκέντρωση,  απλοποίηση  και  ενίσχυση  της  αποτελεσματικότητας  των 
διαδικασιών  του  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου  Αναφοράς  (ΕΣΠΑ)  2007‐2013  και  άλλες 
διατάξεις» (Α΄53), 

23. το ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ‐ Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  ‐  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες 
διατάξεις» (Α' 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

24. το  ν.4024/2011  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο  μισθολόγιο‐βαθμολόγιο,  εργασιακή 
εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  μεσοπρόθεσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012‐2015» (Α’ 226), 

25. το  ν.  4111/2013  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  τροποποιήσεις  του  ν.  4093/2012,  κύρωση 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  «Έγκριση  των  Σχεδίων  των  Συμβάσεων  Τροποποίησης 
της  Κύριας  Σύμβασης  Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  και  άλλες  επείγουσες  διατάξεις»  (Α’ 
18),  

26. του  ν.  4314/2014  «Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014‐2020», 

27. τη  με  αριθμό  πρωτ.3593/24.12.2015  απόφαση  του  Ειδικού  Γραμματέα  Διαχείρισης 
Τομεακών  Ε.Π.  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού  Ταμείου    ένταξης  της  πράξης,  με  τίτλο 
«ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΣΔι  2014‐2018»,,  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014‐2020», με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5000232 και κωδικό 
πράξης ΣΑ του ΠΔΕ 2015ΣΕ042010000, 

28. τις ανάγκες οδικής μετακίνησης, ενδεικτικά, α) των εκπαιδευομένων των ΚΒ’ και ΚΓ’ σειρών 
της  ΕΣΔι,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  πρόγραμμα  σπουδών  τους  (εκπαιδευτικές 
επισκέψεις  σε  καταστήματα  κράτησης,  σε  θεραπευτικές  μονάδες  απεξάρτησης  και  στα 
ανώτατα  Δικαστήρια  της  χώρας,  παρακολούθηση  επιμορφωτικών  σεμιναρίων  σε 
Θεσσαλονίκη  και  Κομοτηνή  κλπ),  β)  των  εκπαιδευομένων,  σε  σχολές  δικαστών  άλλων 
ευρωπαϊκών  χωρών,  οι  οποίοι  πρόκειται  να  επισκεφθούν  τη  Θεσσαλονίκη  στο  πλαίσιο 
προγράμματος  ανταλλαγής  κλπ.  και  των,  εν  γένει,  συμμετεχόντων  στα  προγράμματα 
εκπαίδευσης της ΕΣΔι κατά το έτος 2017. 

29. το με αριθ.πρωτ.  372/06.09.2016  (ΑΔΑΜ  :  16REQ005045459 2016‐09‐07) αίτημα έγκρισης 

δαπάνης του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού της ΕΣΔι,  

ΑΔΑ: 6ΠΛΗ46ΨΧ0Α-ΣΕ4



  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   
 

 
 

- 4 -

30. τη  με  αριθ.πρωτ.  296/07.09.2016  (ΑΔΑΜ  :  16REQ005102244  2016‐09‐19)  απόφαση 

ανάληψης  υποχρέωσης,  η  οποία  καταχωρήθηκε  με  α/α  275  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και 

Εντολών  Πληρωμής  της  ΕΣΔι  και  αναρτήθηκε  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια»  με 

ΑΔΑ:7ΨΡΒ46ΨΧ0Α‐9Ν7, 

31. τη  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  409/28.09.2016  απόφαση  του  Διευθυντή  Οικονομικού 
Προγραμματισμού  και  Εποπτείας  Οικονομικών  Υποθέσεων  της  ΕΣΔι  (ΑΔΑ:ΩΧΖΕ46ΨΧ0Α‐
1Ο6),  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  με  αντικείμενο  την 
παροχή  υπηρεσιών  οδικής  μεταφοράς  στους,  εν  γένει,  συμμετέχοντες  σε  προγράμματα 
προεισαγωγικής εκπαίδευσης της ΕΣΔι εντός του έτους 2017. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Την  προκήρυξη  πρόχειρου  (συνοπτικού)  διαγωνισμού,  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με 
κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  προσδιοριζόμενης  βάσει  της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οδικής μετακίνησης 
στους συμμετέχοντες σε προγράμματα προεισαγωγικής εκπαίδευσης, που θα υλοποιηθούν από την 
ΕΣΔι εντός τους έτους 2017, μέσω της υπογραφής συμφωνίας – πλαίσιο και με προϋπολογισμό που 
ανέρχεται  στο  ποσό  των  είκοσι  τριών  χιλιάδων  ευρώ  (23.000,00€)  μη  συμπεριλαμβανομένου  του 
ΦΠΑ  24%  και  στο  ποσό  των  είκοσι  οκτώ  χιλιάδων  πεντακοσίων  είκοσι  ευρώ  (28.520,00  €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (5.520,00 €). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των 
προσαρτημένων σ’ αυτή παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.  

Η παραπάνω δαπάνη πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης των πακέτων εργασίας της 

ΚΒ΄ και της ΚΓ’ σειράς του υποέργου «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΩΝ 2014‐2018 (ΣΕΙΡΕΣ ΚΑ’, ΚΒ’ 

ΚΓ’)» της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014‐2018» και κωδικό ΟΠΣ 5000232, 

η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014‐

2020», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.  

Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑ 
Ε4201 (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2015ΣΕ42010000) και τον προϋπολογισμό της ΕΣΔι για το έτος 2017. 

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας 

Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι 

 

 

 

 

Δημήτριος Πέππας 

Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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ΚΑΛΕΙ 

Φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  προσώπων  να  υποβάλουν  σφραγισμένες  δεσμευτικές 

προσφορές  για  την  ανάθεση  μονομερούς  συμφωνίας‐πλαίσιο  με  αντικείμενο  την  παροχή 

υπηρεσιών οδικής μεταφοράς στους συμμετέχοντες σε προγράμματα προεισαγωγικής εκπαίδευσης, 

που θα υλοποιηθούν από την ΕΣΔι εντός τους έτους 2017, όπως ενδεικτικά κατωτέρω αναφέρονται. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο 

Η  ΕΣΔι,  στα  πλαίσια  υλοποίησης  προγραμμάτων  προεισαγωγικής  εκπαίδευσης  εντός  του  έτους 

2017,  προτίθεται  να  προβεί  σε  οδικές  μετακινήσεις,  ενδεικτικά,  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού,  

των εκπαιδευομένων  των ΚΒ΄  και ΚΓ΄ σειρών  της,  σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα 

σπουδών  τους  (εκπαιδευτικές  επισκέψεις  σε  δικαστικά  καταστήματα  και  καταστήματα  κράτησης, 

παρακολούθηση σεμιναρίων σε Θεσσαλονίκη  και  Κομοτηνή  κλπ),  των  εκπαιδευομένων σε σχολές 

δικαστών  άλλων  ευρωπαϊκών  χωρών,  οι  οποίοι  πρόκειται  να  επισκεφθούν  τη  Θεσσαλονίκη  στο 

πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής, κλπ.  

Οι  ανάγκες  μετακίνησης  των  εκπαιδευομένων  των  ΚΒ΄  και  ΚΓ΄  εκπαιδευτικών  σειρών  και  των  εν 

γένει συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης της ΕΣΔι ομαδοποιούνται σε 4 πίνακες (άρθρο 

3)  εκ  των  οποίων:  α)  ο  1ος  Πίνακας  αφορά  διαδρομές  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  εκπαιδευτικών 

επισκέψεων σπουδαστών της Ε.Σ.Δι εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, β) 

οι 2ος  και 3ος Πίνακες αφορούν διαδρομές στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης με 

τόπο διεξαγωγής την πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και γ) ο 4ος Πίνακας αφορά διαδρομές στο πλαίσιο 

υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης με τόπο διεξαγωγής την πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των διαδρομών δηλ. και  

για τους 4 πίνακες.    

Πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημέρα διεξαγωγής  κάθε  εκπαιδευτικής  εκδήλωσης,  η 

Ε.Σ.Δι θα ειδοποιεί τον αντισυμβαλλόμενο για το πρόγραμμα διαδρομών και τον ακριβή αριθμό των 

μετακινούμενων προσώπων και θα παρέχει ότι άλλο στοιχείο απαιτείται για την εκτέλεση της κάθε 

μετακίνησης. Μεταξύ  Ε.Σ.Δι  και  αντισυμβαλλομένου  θα  υπογράφεται  συνοπτική,  εκτελεστική  της 

συμφωνίας  πλαίσιο,  σύμβαση,  η  οποία  θα  τηρεί  απολύτως  τους  όρους  της  παρούσας  και  τους 

όρους της υπογραφείσας συμφωνίας πλαίσιο.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  λύσει  τη  συμφωνία  πλαίσιο  χωρίς  ουδεμία 

αποζημίωση για τον αντισυμβαλλόμενο, σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μετακίνησης 

δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές δεσμεύσεις του αντισυμβαλλόμενου. 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής 

Ο προϋπολογισμός της συμφωνίας‐πλαίσιο ανέρχεται σε είκοσι τρεις χιλιάδες ευρώ (23.000,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
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ευρώ (28.520,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
ευρώ (5.520,00 €). 

H σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο δεν ιδρύει υποχρέωση της ΕΣΔι σε ελάχιστο αριθμό μεταφορών 

από τον αντισυμβαλλόμενό της, ούτε σε εξάντληση του προϋπολογισμού της συμφωνίας πλαίσιο. 

Η  πληρωμή  του  αντισυμβαλλομένου  θα  γίνεται  σταδιακά,  με  την  ολοκλήρωση  της  παροχής  της 

υπηρεσίας  του  σε  κάθε  περίπτωση,  στη  βάση  της  υπογραφείσας  εκτελεστικής,  της  συμφωνίας‐

πλαίσιο, σύμβασης. 

Άρθρο 3 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Τα  λεωφορεία  με  τα  οποία  θα  εκτελούνται  οι  υπηρεσίες  μεταφορών  πρέπει  να  είναι  σύγχρονα, 

κατάλληλα  για  το  σκοπό  μεταφοράς  προσώπων,  να  διαθέτουν  ζώνες  ασφαλείας  και  κλιματισμό, 

μικροφωνική εγκατάσταση και γενικότερα να έχουν υποστεί όλους τους απαιτούμενους τεχνικούς 

ελέγχους  και  να  πληρούν  όλες  τις  απαιτούμενες  προδιαγραφές  ασφαλείας  που  προβλέπει  η 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Οι  4  συνολικά  πίνακες  που  ακολουθούν,  αποτυπώνουν  αναλυτικά  τις  ανάγκες  της  αναθέτουσας 

αρχής. Οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στην πραγματοποίηση των διαδρομών κάθε πίνακα 

αναφέρονται κατωτέρω:  

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΚΒ΄ΚΑΙ ΚΓ΄ ΣΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  Εκτιμώμενος 

αριθμός ατόμων 

ανά διαδρομή 

Εκτιμώμενες διαδρομές 

το 2017 

1  ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα) – Δικαστικές φυλακές 

Διαβατών – ΕΣΔι 

130  1 

2  ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα) –Κέντρο κράτησης 

αλλοδαπών Παρανεστίου Δράμας  –  ΕΣΔι 

130  1 

3  ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)/Δικαστικό Μέγαρο 

Θεσ/νίκης – Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα 

Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας Βόλου και Ειδικό 

Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (ή Ίδρυμα 

Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου) ‐

ΕΣΔι/Δικαστικό Μέγαρο 

130  1 

4   ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)‐Τμήμα Ακαταλογίστων 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

130  1 

5  ΕΣΔι – Θεραπευτική Μονάδα Ιθάκη – ΕΣΔι  130    1 

6α  ΕΣΔι – Αθήνα (κέντρο πόλης)  65  1 
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6β  ΕΣΔι – Αθήνα (κέντρο πόλης)  105  1 

7α  Αθήνα (κέντρο πόλης) – ΕΣΔι  65  1 

7β  Αθήνα (κέντρο πόλης) – ΕΣΔι  105  1 

  8  ΕΣΔι – Αγροτικές φυλακές Κασσανδρείας‐ΕΣΔι  130  1 

Σημειώνεται ότι: 

α) Όλες οι διαδρομές του πίνακα 1 πραγματοποιούνται αυθημερόν με επιστροφή στη Θεσσαλονίκη  

το απόγευμα (μετά τις 14.00΄). 

β)  Οι  διαδρομές  Θεσ/νίκη(ΕΣΔι)  –  Αθήνα  και  Αθήνα  –  Θεσ/νίκη(ΕΣΔι)  αφορούν  δύο  χωριστές 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, η (α) 65 περίπου ατόμων και η (β) 105 περίπου ατόμων. Αναφέρονται σε 

απλή μετάβαση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα με επιστροφή, όχι όμως αυθημερόν, αλλά μετά από 

διήμερη  ή  τριήμερη  παραμονή  των  σπουδαστών  στην  Αθήνα,  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  δεν 

προβλέπεται  να  γίνει  χρήση  υπηρεσίας  οδικής  μεταφοράς  εντός  της  πόλης  των  Αθηνών.  Η  ώρα 

αναχώρησης από Θεσσαλονίκη και Αθήνα (για την επιστροφή) προσδιορίζεται στις 14.00’ περίπου. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  Εκτιμώμενος 

αριθμός 

ατόμων ανά 

διαδρομή 

Εκτιμώμενος 

αριθμός διαδρομών 

κατά το χρόνο 

διεξαγωγής του 

προγράμματος 

Συνολικά 

εκτιμώμενος 

αριθμός διαδρομών 

για το 2017 

1  Αεροδρόμιο Μακεδονία 

Θεσσαλονίκης – Ξενοδοχείο/α 

κέντρο πόλης (την προηγούμενη της 

έναρξης του σεμιναρίου‐απόγευμα) 

50  1 ανά πρόγραμμα 

κατάρτισης 

2 

2  Ξενοδοχείο/α  κέντρο  πόλης‐  ΕΣΔι 

(κατά  τις  ημέρες  του  σεμιναρίου  – 

πρωί) 

50  3 ανά πρόγραμμα 

κατάρτισης 

6 

3  ΕΣΔι  –  Ξενοδοχείο/α  κέντρο  πόλης 

(κατά  τις  ημέρες  του  σεμιναρίου  – 

μεσημέρι) 

50  2 ανά πρόγραμμα 

κατάρτισης 

4 

4  ΕΣΔι  –  Αεροδρόμιο  Μακεδονία 

Θεσσαλονίκης (την ημέρα λήξης του 

σεμιναρίου – μεσημέρι) 

50  1 ανά πρόγραμμα 

κατάρτισης 

2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  Εκτιμώμενος 

αριθμός 

ατόμων ανά 

διαδρομή 

Εκτιμώμενος 

αριθμός διαδρομών 

κατά το χρόνο 

διεξαγωγής του 

προγράμματος 

Συνολικά 

εκτιμώμενος 

αριθμός διαδρομών 

για το 2017 

1  Ξενοδοχείο (κέντρο πόλης) – ΕΣΔι  20  5  5 

2  ΕΣΔι – Ξενοδοχείο (κέντρο πόλης)  20  5  5 

3  ΕΣΔι – περιήγηση στο κέντρο της 

πόλης – ξενοδοχείο (κέντρο πόλης) 

20  1  1 

4  ΕΣΔι – Μουσεία Θεσσαλονίκης – 

ξενοδοχείο/ κέντρο πόλης 

         20  1  1 

Σημειώνεται ότι: 

 Οι  διαδρομές  του  Πίνακα  2  αφορούν  στις  ανάγκες  μετακίνησης  των  εκπαιδευομένων  όλων  των 

κατευθύνσεων της ΚΒ΄ σειράς (πρακτική άσκηση στην Αθήνα) κατά τη συμμετοχή τους σε διήμερα ή 

τριήμερα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι οι εκπαιδευόμενοι 

της κάθε κατεύθυνσης θα συμμετέχουν σε τουλάχιστον 1 σεμινάριο τριήμερης διάρκειας.   

Οι  διαδρομές  του  Πίνακα  3  αφορούν  στην  επίσκεψη  και  παραμονή  στη  Θεσσαλονίκη  (έδρα  της 

ΕΣΔι)  περιορισμένου  αριθμού  εκπαιδευομένων  από  σχολές  δικαστών  άλλων  ευρωπαϊκών  χωρών, 

στο  πλαίσιο  προγράμματος  ανταλλαγής.  Η  επίσκεψη  αυτή  προγραμματίζεται  για  την  περίοδο 

Σεπτεμβρίου‐Δεκεμβρίου  και  εκτιμάται  ότι  θα  απαιτηθούν  υπηρεσίες  μετακίνησης  για  πέντε  (5) 

ημέρες.   

       

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Α  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  Εκτιμώμενος 

αριθμός 

ατόμων ανά 

διαδρομή 

Εκτιμώμενος 

αριθμός 

διαδρομών 

ανά 

πρόγραμμα  

Συνολικός 

εκτιμώμενος 

αριθμός 

διαδρομών το 

έτος 2017 

1  ΕΣΔι/Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – 

Κομοτηνή (ξενοδοχείο/α) (την προηγούμενη 

της έναρξης του σεμιναρίου) 

90  1  1 

2  Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνή 

(ξενοδοχείο/α) (την προηγούμενη της 

έναρξης του σεμιναρίου) 

20  1  1 

3  Ξενοδοχείο/α – Πανεπιστημιούπολη  110  2  2 
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Κομοτηνής (κατά την 1η, 2η ημέρα του 

σεμιναρίου – πρωί) 

4  Πανεπιστημιούπολη – χώρος γεύματος και 

ακολούθως διανομή στα ξενοδοχεία (κατά 

την 1η & 2η ημέρα του σεμιναρίου – 

μεσημέρι) 

110  2  2 

5  Ξενοδοχείο (εκτός πόλης) – Κέντρο 

Κομοτηνής (κατά την προηγούμενη της 

έναρξης, 1η και 2η ημέρα – βράδυ) 

110  3  3 

6  Α) Κομοτηνή (ξενοδοχείο/α) – 

Πανεπιστημιούπολη (κατά την 3η ημέρα του 

σεμιναρίου πρωί) 

Β) Πανεπιστημιούπολη – χώρος γεύματος 

(κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου 

μεσημέρι) 

Γ) Χώρος γεύματος – Θεσσαλονίκη (ΕΣΔι ή 

κέντρο πόλης) (κατά την 3η ημέρα του 

σεμιναρίου ‐ απόγευμα) 

90  1  1 

7  Α) Κομοτηνή (ξενοδοχείο/α) – 

Πανεπιστημιούπολη (κατά την 3η ημέρα του 

σεμιναρίου‐ πρωί) 

Β) Πανεπιστημιούπολη – χώρος γεύματος 

(κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου ‐ 

μεσημέρι) 

Γ) Χώρος γεύματος – Αεροδρόμιο 

Αλεξανδρούπολης (κατά την 3η ημέρα του 

σεμιναρίου ‐ απόγευμα) 

20  1  1 

 

Σημειώνεται ότι: 

Κατ’  εκτίμηση,  οι  εκπαιδευόμενοι  της  ΚΓ΄  σειράς  της  ΕΣΔι  θα  παρακολουθήσουν  1  σεμινάριο  με 

τόπο διεξαγωγής την Κομοτηνή και διάρκειας 2‐3 ημερών.  

Όπως  προκύπτει  από  τον  ανωτέρω  αναλυτικό  πίνακα  4,  οι  μετακινήσεις  ξεκινούν  από  την 

προηγούμενη  ημέρα  του  κάθε  σεμιναρίου  με  τη  μεταφορά  μέρους  των  εκπαιδευομένων  από 

Θεσσαλονίκη προς Κομοτηνή και από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή. Την 3η και τελική ημέρα του 

σεμιναρίου, το πρόγραμμα μετακινήσεων ακολουθείται κανονικά, αλλά μετά το γεύμα, μέρος των 

εκπαιδευομένων μεταφέρεται αντιστοίχως σε Θεσσαλονίκη και αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης. 

Προσοχή: Η προσφερόμενη τιμή για τα υπ’ αριθμ.6 και 7 πινακίδια θα πρέπει να καλύπτει και τις 3 

διαδρομές ( Α, Β, Γ) κάθε πινακιδίου.     
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Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Ο προσφέρων, πρέπει: 

1. να δραστηριοποιείται νόμιμα στον τομέα παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών προσώπων. 

2. να  μην  έχει  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 

παραγράφου 1  του άρθρου 73  του  ν.  4412/2016,  δηλ.  συμμετοχή σε  εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας,  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  κατά  τα  ειδικότερα 

οριζόμενα στο ως άνω άρθρο.  

3. να μην 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 βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

4. να  μην  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών 

κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής),  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

5. να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος‐μέλος εγκατάστασής του. 

6. να μην έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

7. να  μην  έχει  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  αδίκημα  σχετικά  με  την 

επαγγελματική του διαγωγή. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής‐ποιοτικής επιλογής 

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει με την υποβολή προσφοράς του τα παρακάτω 

δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής»: 

1. Αντίγραφο Ειδικού Σήματος λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού (ή βεβαίωσης παράτασης 

του χρόνου ισχύος του ειδικού σήματος)  

2.  Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών (εκδοθείσης σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία) 

3. Πιστοποιητικό  εγγραφής  σε  επαγγελματικό  επιμελητήριο  με  αντικείμενο  συναφές  με  το 

αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι: 

- έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
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- η επιχείρησή του είναι σε λειτουργία και τυχόν άδειά της δεν έχει ανακληθεί 

- η  υποβολή  της  προσφοράς  γίνεται  από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  προσφέροντα  ή  από 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του  

- ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 4 

- ότι  εντός  ρητής  προθεσμίας,  που  θα  τάξει  η  αναθέτουσα αρχή  με  την  ανακήρυξή  του ως 

προσωρινού αναδόχου και προ της υπογραφής της συμφωνίας‐πλαίσιο, θα προσκομίσει, τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 6. 

5. Εξουσιοδότηση,  με  βεβαίωση  γνησίου  υπογραφής,  εκπροσώπου  του  προσφέροντος  για  τη 

διενέργεια  πράξεων  για  λογαριασμό  αυτού  στο  πλαίσιο  του  διαγωνισμού  (πχ  κατάθεση 

προσφοράς,  παρουσία  κατά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  κλπ),  σε  περίπτωση  μη 

αυτοπρόσωπης εμφάνισης του προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του. 

Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση σε περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς με εταιρεία 

ταχυμεταφοράς. 

Η  υπεύθυνη  δήλωση πρέπει  να φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών.  

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, η υπεύθυνη δήλωση αφορά και υποβάλλεται από κάθε 

μέλος που συμμετέχει νόμιμα σε αυτή.  

Τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  κατατίθενται  σε  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  επικυρωμένα  από 

αρμόδια αρχή.   

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την 

κοινοποίηση σε αυτόν  σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την υποβολή τους: 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 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 βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει, ότι: 

‐ δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 

του άρθρου 73  του ν.  4412/2016, δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες, 

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας, 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω 

άρθρο 
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‐  δεν  έχει  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  αδίκημα  σχετικά  με  την 

επαγγελματική του διαγωγή. 

Εάν  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο  πρέπει  να  προσκομίζει  για  τους  διαχειριστές,  στις 

περιπτώσεις  των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης  (ΕΠΕ),  των προσωπικών εταιρειών  (ΟΕ και ΕΕ) 

και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ), και για το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Δ.Σ. για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να 

προκύπτουν τα ανωτέρω.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά  την ημερομηνία  της ως άνω ειδοποίησης,  είναι  ενήμερος ως προς  τις υποχρεώσεις  του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά  την ημερομηνία  της ως άνω ειδοποίησης,  είναι  ενήμερος ως προς  τις υποχρεώσεις  του που 

αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

5.  Αποδεικτικό  νομιμοποίησης  του  υποβάλλοντος  την  προσφορά  (για  τα  νομικά  πρόσωπα  πχ. 

τελευταίο καταστατικό, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης κλπ). 

6.  Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Επιστρέφεται στο σύνολό της μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην του 

υπό 6) ισχύουν για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην του υπό 6) μπορούν να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται 

από  ένορκη  βεβαίωση  του  διαγωνιζομένου  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής 

συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής,  όταν αυτός προέρχεται από  κράτος που 

δεν  εκδίδει  έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν  το  εκδιδόμενο δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις που 

αναφέρονται.  Στην  περίπτωση  που  δεν  προβλέπεται  η  σύνταξη  ένορκης  βεβαίωσης  στο  κράτος 

προέλευσης, τα δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, της οποίας τη 

γνησιότητα βεβαιώνει η αρμόδια αρχή ή συμβολαιογράφος.  

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εντοπισμού πλημμέλειας 

σε  αυτά,  η  αναθέτουσα αρχή  καλεί  τον  επόμενο  σε  σειρά  κατάταξης  μειοδότη  προς  προσκόμιση 

δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7 

Διάρκεια της συμφωνίας – πλαισίου 

Η  διάρκεια  της  συμφωνίας‐πλαισίου  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  και  λήγει  την  31.12.2017.  Η 

αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  λύσει  τη  συμφωνία  πλαίσιο  χωρίς  υποχρέωση 

αποζημίωσης του αντισυμβαλλομένου της. 
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Άρθρο 8 

Κριτήριο ανάθεσης – Σύνταξη οικονομικής προσφοράς 

Η  συμφωνία‐πλαίσιο  ανατίθεται  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά προσδιοριζόμενης βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς).  

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τιμή που θα καταθέσει ο 

κάθε συμμετέχων, όπως υποδεικνύεται από το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Α΄).   

Η προσφερόμενη τιμή θα προκύπτει από το άθροισμα όλων των προσφερόμενων τιμών για όλα τα 

είδη  και  πληθώρα διαδρομών όλων  των ανωτέρω πινάκων,  οι  οποίες  θα υπολογιστούν από  τους 

προσφέροντες με συνεκτίμηση των στοιχείων α) ενδεικτικός αριθμός μετακινούμενων, β) συνολικός 

αριθμός  συγκεκριμένης  διαδρομής  εντός  του  έτους  και  γ)  πληθώρα  και  είδος  λεωφορείων,  που 

διαθέτει ο κάθε προσφέρων για την εκτέλεση της κάθε διαδρομής.        

Παρόλα αυτά, λόγω της ενδεχόμενης διαφοροποίησης  του αριθμού των μετακινούμενων σε κάθε 

εκδήλωση, οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι, επί ποινή απαραδέκτου, να καταθέσουν τιμή και 

ανά  είδος  λεωφορείου  για  κάθε  μεμονωμένη  διαδρομή,  όπως  υποδεικνύεται  από  τους  πίνακες 

τιμών του Παραρτήματος Β΄. Οι παραπάνω τιμές ανά είδος λεωφορείου και διαδρομή δεν θα είναι 

αντικείμενο της αξιολόγησης αλλά είναι δεσμευτικές και θα αποτελέσουν μέρος των εκτελεστικών 

συμβάσεων, τις οποίες θα συνάπτει η Ε.Σ.Δι με τον τελικό ανάδοχο, στο πλαίσιο διοργάνωσης κάθε 

εκδήλωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι προσφερόμενες  τιμές ανά είδος λεωφορείου και ανά διαδρομή του παραρτήματος Β΄  

δε  μπορούν  να  ξεπερνούν  την  προσφερόμενη  συνολική  τιμή  διαδρομών  στην  5η  στήλη  του  κάθε 

αντίστοιχου πίνακα μετακινήσεων του παραρτήματος Α΄.   

Τα έξοδα διαμονής‐διατροφής των οδηγών βαρύνουν τον προσφέροντα. 

Το συνολικό άθροισμα τιμών για τις διαδρομές του παραρτήματος Α΄ αναγράφεται αριθμητικά και 

ολογράφως,  ενώ  οι  λοιπές,  ανά  διαδρομή,  προσφερόμενες  τιμές  καθώς  και  οι  τιμές  του 

παραρτήματος  Β΄,  μόνο  αριθμητικά.  Οι  τιμές  εκφράζονται  σε  ευρώ  και  περιλαμβάνουν  όλες  τις 

προβλεπόμενες  κρατήσεις,  καθώς  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  του  αναδόχου.  Ο  ΦΠΑ  βαρύνει  την 

αναθέτουσα  αρχή.  Οι  τιμές  της  προσφοράς  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της 

συμφωνίας‐πλαίσιο.  

Άρθρο 9 

Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές 

τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, 

ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών. 

Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  μέχρι  και  την  19  Οκτωβρίου  2016  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 
14.00’ στην έδρα της ΕΣΔι, Τ.Θ 22, Τ.Κ 55102, Τέρμα Φοίνικα, Καλαμαριά‐Θεσσαλονίκης  (Γραφείο 
πρωτοκόλλου,  1ος  όροφος).  Αρμόδιοι  για  πληροφορίες:  Γιάννης  Γεωργαντάς,  Ευφημία 
Παπαδοπούλου (τηλ: 2310 494 117, φαξ: 2310 494 127, email: oikonomiko@esdi.gr). 

Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο της ΕΣΔι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα 

δεν  λαμβάνονται  υπόψη.  Στην  περίπτωση  αυτή  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς 

παραλαμβάνουν  τις  προσφορές  τους  με  δική  τους  φροντίδα.  Αν  οι  οικονομικοί  φορείς  δεν 
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παραλάβουν τις προσφορές τους εντός μηνός από την κατάθεσή τους, αυτές καταστρέφονται. 

Άρθρο 10 

Περιεχόμενο ‐ Ισχύς προσφορών 

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: α) τη λέξη 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  β)  τον  πλήρη  τίτλο  της  αναθέτουσας  αρχής,  γ)  τον  αριθμό  της  παρούσας 

πρόσκλησης, δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ε) τα στοιχεία του αποστολέα.  

Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εμπεριέχει δύο σφραγισμένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου Προσφοράς και εκ των οποίων, ο πρώτος με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

έχει  ως  περιεχόμενο  τα  δικαιολογητικά  του  άρθρου  5  και  ο  δεύτερος  με  τίτλο  «Οικονομική 

προσφορά»  έχει  ως  περιεχόμενο  την  οικονομική  προσφορά  σύμφωνα  με  τα  υποδείγματα  των 

Παραρτημάτων (Α΄και Β΄). 

Προσφορά,  στην  οποία  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή  απορρίπτεται. 

Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών 

απορρίπτονται. 

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  στο  διαγωνισμό  για  εκατόν  ογδόντα 

(180) ημέρες από την επομένη της  καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές 

που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 11 

Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 20 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10.00’,  στα  γραφεία  της  ΕΣΔι,  Τ.Θ  22,  ΤΚ  55102,  Τέρμα Φοίνικα‐  Καλαμαριά  Θεσσαλονίκης,  από 

τριμελή επιτροπή. Κατά  την αποσφράγιση  των προσφορών επιτρέπεται  να παρίστανται όλοι όσοι 

έχουν  υποβάλει  προσφορά  αυτοπροσώπως  ή  με  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  τους  ή  με  νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  από  το  αρμόδιο  όργανο  διοίκησης  της  ΕΣΔι,  μετά  από 

εισήγηση  της  τριμελούς  επιτροπής  και  θα  ανακοινωθεί  εγγράφως  στους  διαγωνιζόμενους.  Σε 

περίπτωση  ισότιμων  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 

1 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της συμφωνίας‐πλαίσιο που θα συναφθεί μεταξύ αυτού 

και  της  ΕΣΔι. Ο αντισυμβαλλόμενος,  κατά  την υπογραφή  της συμφωνίας‐πλαίσιο,  τεκμαίρεται  ότι 

έχει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων 

κινδύνων.  Τεκμαίρεται  επίσης  ότι  αναλαμβάνει  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  θεωρώντας  το 

συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές και εύλογο. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του 

δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες. 

Ο  αντισυμβαλλόμενος  του  εκάστοτε  τμήματος  της  συμφωνίας‐πλαίσιο  φέρει  ευθύνη  καλής  και 
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άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της συμφωνίας και των εκτελεστικών της συμβάσεων.  

 
Άρθρο 13 

Έννομη προστασία 

Για  την  έννομη  προστασία  των  διαγωνιζομένων  ισχύει  το  άρθρο  127  του  ν.  4412/2016,  ήτοι 

επιτρέπεται  η  άσκηση  ένστασης  κατά  των  εκτελεστών  πράξεων  της  ΕΣΔι  και  της  κανονιστικής 

πράξης της διακήρυξης του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή, όταν στρέφεται κατά της διακήρυξης, μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση ασκείται 

ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΣΔι), η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποία τεκμαίρεται η απόρριψή της. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής 

απαιτείται, με την κατάθεσή της, καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1 επί 

τοις εκατό (1 %) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της ΕΣΔι 

αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Άρθρο 14 

Δημοσιότητα 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΣΔι, για διάστημα τουλάχιστον 12 ημερών 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι, 

στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.    

 

Άρθρο 15 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η συμφωνία‐πλαίσιο διέπονται από το ελληνικό 

δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της 

συμφωνίας‐πλαίσιο υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Το κείμενο της 

σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση 

υποβολής  προσφοράς  και  λοιπά  συμβατικά  τεύχη,  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  εκτός 

προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού 

και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι 

 

 

 

 

Δημήτριος Πέππας 

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

  

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΒ΄ΚΑΙ ΚΓ΄ΣΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΙ  

1Α ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Εκτιμώμενος 
Αριθμός 

Μετακινούμενων 
Ατόμων ανά 
διαδρομή 

Εκτιμώμενος 
Αριθμός 

Διαδρομών 
2017 

Συνολική 
Τιμή  

διαδρομών 

(αριθμ/κώς)

Άνευ ΦΠΑ 

1 
Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης) – Δικαστικές 

Φυλακές Διαβατών –ΕΣΔι 
130  1   

2 
Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης) –Κέντρο 

κράτησης αλλοδαπών Δράμας  – ΕΣΔι 
130  1   

3 

ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)/Δικαστικό Μέγαρο 

Θεσ/νίκης – Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης 

Νέων Κασσαβέτειας Βόλου και Ειδικό Κατάστημα 

Κράτησης Νέων Βόλου(ή Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων 

Αρρένων Βόλου) ‐ΕΣΔι/Δικαστικό Μέγαρο 

130  1   

4 
ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)‐Τμήμα Ακαταλογίστων 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  
130  1   

5  Ε.Σ.Δι – Θεραπευτική Μονάδα Ιθάκη –Ε.Σ.Δι  130  1   

6α  Ε.Σ.Δι – Αθήνα (κέντρο πόλης)    65  1   

6β  Ε.Σ.Δι – Αθήνα (κέντρο πόλης)    105  1   

7α  Αθήνα (κέντρο πόλης)  ‐ Ε.Σ.Δι    65  1   

7β  Αθήνα (κέντρο πόλης)  ‐ Ε.Σ.Δι    105  1   

8  ΕΣΔΙ‐Αγροτικές Φυλακές Κασσανδρείας–ΕΣΔΙ  130  1   
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2Α ΚΑΙ 3Α ΠΙΝΑΚΕΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2Α ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Εκτιμώμενος 

Αριθμός Μετ/νων 

Ατόμων ανά 

διαδρομή 

Συν. Εκτ/νος 

Αριθμός 

Διαδρομών 

2017 

Συνολική Τιμή 

διαδρομών 

(αριθμ/κώς) 

Άνευ ΦΠΑ 

1 

Αεροδρόμιο "Μακεδονία" Θεσσαλονίκης‐

Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης (Την 

προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίου‐

απόγευμα ή βράδυ) 

50  2 

 

2 

Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης ‐ ΕΣΔι  

(Κατά τις ημέρες  διάρκειας του 

σεμιναρίου‐πρωί) 

50  6 

 

3 

ΕΣΔι ‐ Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης  

(Κατά τις ημέρες διάρκειας του 

σεμιναρίου‐μεσημέρι) 

50  4 

 

4 

ΕΣΔι ‐ Αεροδρόμιο 

"Μακεδονία"Θεσσαλονίκης   

(Την ημέρα λήξης του σεμιναρίου‐

μεσημέρι) 

50  2 

 

3Α ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Εκτιμώμενος Αριθμός 

Μετ/νων Ατόμων ανά 

διαδρομή 

Συν. Εκτ/νος 

Αριθμός 

Διαδρομών 

2017 

Συνολική Τιμή 

διαδρομών(αριθμ

/κώς) (Άνευ ΦΠΑ)

1  Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης ‐ ΕΣΔι   20  5   

2  ΕΣΔι ‐ Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης    20  5   

3 
ΕΣΔΙ‐Περιήγηση στο κέντρο της 

πόλης‐Ξενοδοχεία 
20  1   

4 
ΕΣΔΙ‐Μουσεία Θεσσαλονίκης‐

Ξενοδοχείο ή κέντρο πόλης 
20  1   

4Α  ΠΙΝΑΚΑΣ :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ                         
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Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Εκτιμώμενος 

Αριθμός 

Μετακινούμενων 

Ατόμων ανά 

διαδρομή 

Συνολικός 

Εκτιμώμενος 

Αριθμός 

Διαδρομών  

2017 

Συνολική Τιμή  

διαδρομών 

(αριθμ/κώς) 

Άνευ ΦΠΑ 

1 

ΕΣΔΙ/Δικαστικό μέγαρο ‐ 

Κομοτηνή/Ξενοδοχείο/α 

(Την προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίου )  

90  1 

 

2 

Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης ‐Ξενοδοχείο/α 

Κομοτηνής  (Την προηγούμενη της έναρξης του 

σεμιναρίου ) 

20  1 

 

3 

Ξενοδοχείο/α ‐Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου 

(Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής) 

(Κατά την 1η, 2η μέρα του σεμιναρίου‐πρωί) 

110  2 

 

4 

Πανεπιστημιούπολη ‐Χώρος παράθεσης 

γεύματος στην  πόλη της Κομοτηνής και 

ακολούθως διανομή στα Ξενοδοχεία   

(Κατά την 1η και 2η ημέρα του σεμιναρίου‐

μεσημέρι) 

110  2 

 

5 

Ξενοδοχείο (εκτός πόλης)‐κέντρο Κομοτηνής   

(Κατά την προηγούμενη της έναρξης, 1η και 2η 

ημέρα‐ βράδυ ) 

110  3 

 

6 

Α)Κομοτηνή (Ξενοδοχείο/α)‐Πανεπιστημιούπολη 

(Κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου‐ πρωί) 

Β)Πανεπιστημιούπολη‐Χώρος γεύματος‐(Κατά 

την 3η ημέρα του σεμιναρίου‐ . μεσημέρι) 

Γ) Χώρος γεύματος ‐Θεσσαλονίκη (ΕΣΔι ή κέντρο 

πόλης)  

(Κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου‐απόγευμα) 

90  1 

 

7 

Α) Κομοτηνή (Ξενοδοχείο/α)‐

Πανεπιστημιούπολη (Κατά την 3η ημέρα του 

σεμιναρίου‐ πρωί) 

Β) Πανεπιστημιούπολη‐ Χώρος γεύματος‐(Κατά 

την 3η ημέρα του σεμιναρίου‐  μεσημέρι) 

Γ)Χώρος γεύματος ‐Αεροδρόμιο 

Αλεξανδρούπολης  

(Κατά την 3η ημέρα του σεμ/ρίου‐απογ) 

20  1 

  

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ( αριθμητικώς και ολογράφως) ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

1Α, 2Α, 3Α και 4Α (καθαρή αξία και αξία με ΦΠΑ 24%):  
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Δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  πρόσκλησης  και  του 

παραρτήματος  αυτής.  

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

[Τόπος]              [Ημερομηνία] 

Ο Προσφέρων 

 

[υπογραφή – σφραγίδα] 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  

1Β ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Τιμή 

λεωφ. 8 

θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή 

λεωφ. 20 

θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή 

λεωφ. 34 

θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή 

λεωφ. 50 

θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή 

λεωφ. 60 

θέσεων 

(αριθμ) 

1 
Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης) – 

Δικαστικές Φυλακές Διαβατών –ΕΣΔι                

2 

Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης) – 

Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Παρανεστίου 

Δράμας  – ΕΣΔι 

              

3 

ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)/Δικαστικό Μέγαρο 

Θεσ/νίκης – Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα 

Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας Βόλου και 

Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 

(ή Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων 

Βόλου) ‐ ‐ΕΣΔι/Δικαστικό Μέγαρο 

              

4 

ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)‐Τμήμα 

Ακαταλογίστων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης  

              

5  ΕΣΔΙ‐Θεραπευτική Μονάδα Ιθάκη‐ΕΣΔΙ                

6α  Ε.Σ.Δι – Αθήνα (κέντρο πόλης)                  

6β  Ε.Σ.Δι – Αθήνα (κέντρο πόλης)               

7α  Αθήνα ‐ΕΣΔΙ             

7β  Αθήνα ‐ΕΣΔΙ                

8 
ΕΣΔΙ‐Αγροτικές Φυλακές Κασσανδρείας–

ΕΣΔΙ 
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2Β ΚΑΙ 3Β ΠΙΝΑΚΕΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

2Β ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Τιμή 

λεωφ. 8 

θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή 

λεωφ. 20 

θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή 

λεωφ. 34 

θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή 

λεωφ. 50 

θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή 

λεωφ. 60 

θέσεων 

(αριθμ) 

1 

Αεροδρόμιο "Μακεδονία" Θεσσαλονίκης‐

Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης    

(Την προηγούμενη της έναρξης του 

σεμιναρίου‐απόγευμα ή βράδυ) 

              

2 

Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης ‐ ΕΣΔι  

(Κατά τις ημέρες  διάρκειας του 

σεμιναρίου‐πρωί) 
              

3 

ΕΣΔι ‐ Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης  

(Κατά τις ημέρες διάρκειας του 

σεμιναρίου‐μεσημέρι) 

              

4 
ΕΣΔι – Αεροδρόμιο Μακεδονία (Την ημέρα 

λήξης του σεμιναρίου‐ μεσημέρι)  
              

 

3Β ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Τιμή λεωφ. 

8 θέσεων 

(αριθμ)  

Τιμή λεωφ. 

20 θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή 

λεωφ.34 

θέσεων 

(αριθμ)  

1  Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης ‐ ΕΣΔι         

2  ΕΣΔι ‐ Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης          

3  ΕΣΔΙ‐Περιήγηση στο κέντρο της πόλης‐Ξενοδοχεία        

4  ΕΣΔΙ‐Μουσεία Θεσσαλονίκης‐Ξενοδοχείο ή κέντρο πόλης         

4Β  ΠΙΝΑΚΑΣ :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ                       

Α/Α  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Τιμή λεωφ. 

8 θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή λεωφ. 

20 θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή λεωφ. 

34 θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή λεωφ.  

50 θέσεων 

(αριθμ) 

Τιμή λεωφ. 

60 θέσεων 

(αριθμ) 
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1 

ΕΣΔΙ/Δικαστικό μέγαρο ‐ 

Κομοτηνή/Ξενοδοχείο/α 

(Την προηγούμενη της 

έναρξης του σεμιναρίου)  

          

2 

Αεροδρόμιο 

Αλεξανδρούπολης ‐

Ξενοδοχείο/α Κομοτηνής  

(Την προηγούμενη της 

έναρξης του σεμιναρίου) 

          

3 

Ξενοδοχείο/α ‐Τόπος 

διεξαγωγής σεμιναρίου 

(Πανεπιστημιούπολη 

Κομοτηνής) 

(Κατά την 1η, 2η μέρα του 

σεμιναρίου‐πρωί) 

          

4 

Πανεπιστημιούπολη ‐Χώρος 

παράθεσης γεύματος στην  

πόλη της Κομοτηνής και 

ακολούθως διανομή στα 

Ξενοδοχεία   

(Κατά την 1η και 2η ημέρα 

του σεμιναρίου‐μεσημέρι) 

          

5 

Ξενοδοχείο (εκτός πόλης)‐

κέντρο Κομοτηνής   

(Κατά την προηγούμενη της 

έναρξης, 1η και 2η ημέρα‐ 

βράδυ ) 

          

6 

Α)Κομοτηνή (Ξενοδοχείο/α)‐

Πανεπιστημιούπολη (Κατά 

την 3η ημέρα του σεμιναρίου‐ 

πρωί)  

Β)Πανεπιστημιούπολη‐Χώρος 

γεύματος‐(Κατά την 3η ημέρα 

του σεμιναρίου‐ . μεσημέρι) 

Γ) Χώρος γεύματος ‐

Θεσσαλονίκη (ΕΣΔι ή κέντρο 

πόλης)(Κατά την 3η ημέρα 

του σεμιναρίου ‐απόγευμα)     
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7 

Α) Κομοτηνή (Ξενοδοχείο/α)‐

Πανεπιστημιούπολη (Κατά 

την 3η ημέρα του σεμιναρίου‐ 

πρωί)  

Β) Πανεπιστημιούπολη‐ 

Χώρος γεύματος‐(Κατά την 3η 

ημέρα του σεμιναρίου‐  

μεσημέρι) 

 Γ)Χώρος γεύματος ‐

Αεροδρόμιο 

Αλεξανδρούπολης  

(Κατά την 3η ημέρα του 

σεμιναρίου‐απόγευμα)         

           

 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

Οι τιμές δίδονται ανά (μεμονωμένη) διαδρομή και ανά είδος λεωφορείου.          

Δηλώνω ότι γνωρίζω ότι οι  παραπάνω τιμές δεν αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης  . 

Δηλώνω  ότι  δεσμεύομαι  από  τις  προσφερόμενες  τιμές  και  τις  υποβάλλω  προκειμένου  να 

χρησιμοποιηθούν, στις εκτελεστικές της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις, στην περίπτωση ανάδειξής 

μου ως αναδόχου.         

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

[Τόπος]              [Ημερομηνία] 

Ο Προσφέρων 

 

[υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ1  

Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα.......................................... 

                                                                                                    Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Προς 

Την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Ταχ.Δ/νση   : Τ.Θ. 22 

55 102   ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  (Τέρμα Φοίνικα) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ...............….     

  ευρώ........………….. 

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών  της  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας,  ατομικά  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής 

αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας 

καταβάλουμε  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να 

ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησής  σας,  μέσα  σε  τρεις  (3)  ημέρες  από  την  έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί 

στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε 

το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

                                                           
1 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της ένωσης 
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