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  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                                  Αναρτητέα στο Διαδίκτυο      

Ταχ.Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων,                                                       και στο Μητρώο Συμβάσεων  

Φοίνικας Καλαμαριάς  

Ταχ. Κώδικας : 55 102 

Ταχ.Θυριδα : 22 

Τηλ.: 2310‐494 110,111,112 

E‐mail : oikonomiko@esdi.gr 

Ιnternet: http://www.esdi.gr                                                Θεσσαλονίκη, 12 Ιανουαρίου 2016 
                                                                  Αριθ.πρωτ.17 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 «Μεταφορά‐Διαμονή‐Μετακίνηση των  Εκπαιδευομένων της ΚΑ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς 

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και  των συνοδών αυτών» 

ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ του υποέργου «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ  ΚA’  ΣΕΙΡΑΣ  Ε.Σ.Δι.»  με  Α/Α  1  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  με  τίτλο 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΣΔΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ»  ,  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.  

Προϋπολογισθείσα  δαπάνη:  Πενήντα  εννέα  χιλιάδες  εννιακόσια  ευρώ  (59.900,00  €),  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ταξινόμηση κατά CPV: 60400000‐2  

      55000000‐0 

      60100000‐9 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία:29.01.2016  Ημέρα: Παρασκευή   Ώρα : 11.00’  

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Εγκαταστάσεις ΕΣΔι, Τέρμα Φοίνικα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης   
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης προκήρυξης στην ιστοσελίδα  

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

πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο Μητρώο   

  12 Ιανουαρίου 2016 

 

ΕΙΔΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ:    «Μεταφορά‐Διαμονή‐Μετακίνηση  των  Εκπαιδευομένων  της  ΚΑ΄ 

Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και   των συνοδών αυτών σε 

δύο  ομάδες,  στις  03.04.2016  (1  ομάδα)  και  29.05.2016  (2  ομάδες),  στην  πόλη    του 

Λουξεμβούργου    για  την  πραγματοποίηση  εκπαιδευτικών  επισκέψεων,  στο  Δικαστήριο  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο,  στα πλαίσια  της πρακτικής τους άσκησης. 

 
Κριτήριο αξιολόγησης : Η χαμηλότερη μέση τιμή οικονομικής προσφοράς  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

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 πδ 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.2286/1995  (Α΄19)  «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και  Ρυθμίσεις  συναφών 

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. το πδ 118/2007 (Α΄150) «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

στο  μέτρο  που  εφαρμόζεται  αναλογικά  και  μόνο  για  συμπλήρωση  τυχόν  κενών  της 

παρούσας πρόσκλησης  

6. το ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) ‐ δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143). 

7. το ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις»  (A΄247), και ειδικότερα το άρθρο 83, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 

35130/739  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  «Αύξηση  των  χρηματικών  ποσών  του 

άρθρου  83  παράγραφος  1  του  Ν.2362/95  για  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  που 

αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β΄1291) 

8. το  νδ  496/74  «Περί  Λογιστικού  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου»  (Α΄204), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. το ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007‐2013» (Α΄267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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10. 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»  (Β΄1491),  όπως 

τροποποιήθηκε  με  την  ΥΑ  0.15968/3.2570/2010  (Β΄1503)  τη  με  αριθμό 

πρωτ.3593/24.12.2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. των 

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 , 

11. 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) 

12. το  αρθρ.11  του  ν.4013/2011  (Α΄204),  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρ.10  του 

ν.4038/2012 (Α΄14) και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β΄3400).  

13. το ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013‐

2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013‐2016» (Α΄222) 

14. την  πνπ  (Α΄237/2012)  σχετική  με  Ρυθμίσεις  κατεπειγόντων  θεμάτων  αρμοδιότητας  των 

Υπουργείων  Οικονομικών,  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, Μεταφορών  και 

Δικτύων,  παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Πρόνοιας, 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις 

15. τις ανάγκες   αεροπορικής μεταφοράς‐διαμονή‐μετακίνησης των Εκπαιδευομένων της ΚΑ΄ 
Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και των συνοδών αυτών 
σε  ομάδες,  στις  03.04.2016  (1  ομάδα)  και  29.05.2016  (2  ομάδες)  στην  πόλη    του 
Λουξεμβούργου για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων, στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Την  προκήρυξη  πρόχειρου  διαγωνισμού,  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με  κριτήριο  τη 

χαμηλότερη  μέση  τιμή  προσφοράς  και  με  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών  αεροπορικής 
μεταφοράς‐διαμονή‐μετακίνησης  στους  Εκπαιδευομένους  της  ΚΑ΄  Εκπαιδευτικής  Σειράς  της 
Εθνικής  Σχολής  Δικαστικών  Λειτουργών  και  τους  συνοδούς  τους  για  την  πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο , 
στα πλαίσια  της πρακτικής τους άσκησης, μέσω της υπογραφής σύμβασης και με προϋπολογισμό 
που  ανέρχεται  στο  ποσό  των  πενήντα  εννέα  χιλιάδων  εννιακοσίων  ευρώ  (59.900,00€), 
συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
των προσαρτημένων σ’ αυτή παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.  
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Η  ανωτέρω  δαπάνη  πραγματοποιείται  στα  πλαίσια  υλοποίησης  με  ίδια  μέσα  του 

υποέργου «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚA’ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Δι.» με 

Α/Α  1  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  με  τίτλο  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΣΔΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»  , 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 4201 (Κωδικός Πράξης ΣΑ:2015ΣΕ42010000) και τον ΚΑΕ 9419,9421 του προϋπολογισμού της 
ΕΣΔι για το έτος 2016. 

                                               Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού  

και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι 

 

 

 

Δημήτριος Πέππας 

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο  διαγωνισμό  σφραγισμένων  προσφορών,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη  μέση  τιμή,  για  α)  τη  μεταφορά  των  εκπαιδευομένων  της  ΚΑ΄  Σειράς  της  Εθνικής 
Σχολής  Δικαστικών  Λειτουργών  και  των  συνοδών  τους  στην    πόλη  του  Λουξεμβούργου 
(αεροδρόμιο  Φρανκφούρτης)  και  β)  τη  διαμονή  τους  με  μίσθωση  δίκλινων  και  μονόκλινων 
δωματίων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με πρωϊνό και γ) τη μετακίνηση των παραπάνω για 
εκπαιδευτικές  επισκέψεις  στο  Δικαστήριο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  έδρα  το  Λουξεμβούργο,  
στα πλαίσια  της πρακτικής τους άσκησης. 

  
       

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 
1.1        Σκοπός  του  Διαγωνισμού  είναι  η  υλοποίηση  των  υπηρεσιών  μεταφοράς    ‐διαμονής‐
μετακίνησης  των εκπαιδευομένων της ΚΑ΄Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και 
των συνοδών  τους,  σε  τρεις ομάδες  , στην   πόλη  του Λουξεμβούργου για  την πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών επισκέψεων  στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο,  
στα πλαίσια  της πρακτικής τους άσκησης. 

 Το ημερήσιο πρόγραμμα για την κάθε ομάδα εκπαιδευομένων αναλύεται ως εξής: 
  Α) Η Α΄ Ομάδα αποτελούμενη από είκοσι οκτώ άτομα (εκπαιδευομένους και συνοδούς), 

θα  έχει  ημερομηνία  αναχώρησης  την  3η  Απριλίου  2016,  ημέρα  Κυριακή    και    ημερομηνία 
επιστροφής την 5η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη (σύνολο ημερών 3) . Ειδικότερα:  

03/04/2016  Αναχώρηση  για  την  Φρανκφούρτη  αεροπορικώς  (Αθήνα  ή  Θεσσαλονίκη  – 
Φρανκφούρτη) 
03/04/2016  Μετάβαση στο Λουξεμβούργο ( οδικώς) και διανυκτέρευση 
04/04/2016  Επίσκεψη  στα  Δικαστήρια  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  με  έδρα  στο    
Λουξεμβούργο και διανυκτέρευση. 
05/04/2016  Επίσκεψη  στα  Δικαστήρια  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  με  έδρα  στο 
Λουξεμβούργο , αναχώρηση για Στουτγκάρδη (οδικώς) και επιστροφή αεροπορικώς στην 
Ελλάδα ( Θεσσαλονίκη – Αθήνα) 

  
Β)  Η  Β΄Ομάδα  και  η  Γ΄Ομάδα  αποτελούμενες  από  πενήντα  δύο  (52)  άτομα  συνολικά 

(εκπαιδευομένους και συνοδούς), θα έχουν ημερομηνία αναχώρησης την 29η Μαίου 2016, ημέρα 
Κυριακή  και  ημερομηνία  επιστροφής  την  31  Μαϊου  2016,  ημέρα  Τρίτη  (σύνολο  ημερών  3). 
Ειδικότερα:  

29/05/2016  Αναχώρηση  για  την  Φρανκφούρτη  αεροπορικώς  (Αθήνα  ή  Θεσσαλονίκη  – 
Φρανκφούρτη) 
29/05/2016  Μετάβαση στο Λουξεμβούργο ( οδικώς) και διανυκτέρευση 
30/05/2016  Επίσκεψη  στα  Δικαστήρια  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  με  έδρα  στο    
Λουξεμβούργο και διανυκτέρευση. 
31/05/2016  Επίσκεψη  στα  Δικαστήρια  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  με  έδρα  στο 
Λουξεμβούργο , αναχώρηση για Στουτγκάρδη (οδικώς) και επιστροφή αεροπορικώς στην 
Ελλάδα ( Θεσσαλονίκη – Αθήνα) 

  
Οι  ανωτέρω  περιγραφόμενες  υπηρεσίες  ,επί  ποινή  αποκλεισμού,  πρέπει  να 

περιλαμβάνουν: 
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1.     Αεροπορικά   εισιτήρια από τον τόπο της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων (Αθήνα 
και  Θεσσαλονίκη)  με  προορισμό  την  Φρανκφούρτη  και  αντίστοιχη  επιστροφή  από  τη 
Φρανκφούρτη  . Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις για τις πόλεις‐προορισμούς 
της  εκδρομής,  οι  αντίστοιχες  πτήσεις  θα  πρέπει  να  έχουν  προορισμό  τα  αεροδρόμια  άλλων 
πόλεων    με  χιλιομετρική  απόσταση  κάτω  των  200χλμ,  από  τους  αρχικούς  προορισμούς.  Ο 
προγραμματισμός  των  πτήσεων  θα  πρέπει  να  εξυπηρετεί  κατά  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  τη 
μετακίνηση  των  συμμετεχόντων  και  την  πραγματοποίηση  των  προγραμματισμένων 
εκπαιδευτικών επισκέψεων. Συγκεκριμένα οι πτήσεις άφιξης από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και 
ύστερα στη Φρανκφούρτη της 3ης Απριλίου και 29ης Μαϊου, αντίστοιχα για την κάθε ομάδα πρέπει 
να  προγραμματιστούν  έτσι  ώστε  να  μην  υπάρχει  καθυστέρηση  στο  αεροδρόμιο  (για  τους 
ταξιδεύοντες  από  Αθήνα  προς  Θεσσαλονίκη),  να  υπάρχει  ο  απαραίτητος  χρόνος  για  το 
αεροπορικό  ταξίδι  και  την  οδική  μετάβαση  και  την  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο  για  τη 
διανυκτέρευση, ενώ οι πτήσεις αναχώρησης  από τη  Φρανκφούρτη  (προς Θεσσαλονίκη –Αθήνα) 
την  5η    Απριλίου  και  31η  Μαίου  αντίστοιχα,  πρέπει  να  προγραμματιστούν  επίσης  με  τον  ίδιο 
τρόπο, για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των συμμετεχόντων και την επιστροφή τους σε εύλογο 
χρόνο. Η βεβαίωση της προ κράτησης των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να προκύπτει από 
επίσημο  παραστατικό της αεροπορικής εταιρείας.  
2. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Λουξεμβούργο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, ως ανωτέρω 
Οι  συνοδοί    θα  διαμένουν  σε  μονόκλινα  δωμάτια  και  οι  εκπαιδευόμενοι  σε  δίκλινα  (ή  σε 
περίπτωση που χρειαστεί τρίκλινα)  στο ίδιο ξενοδοχείο.  
3. Διάθεση λεωφορείου για τις μετακινήσεις που έχουν σχέση με το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 
τη μετακίνηση από Φρανκφούρτη προς Λουξεμβούργο, από Λουξεμβούργο προς  Φρανκφούρτη 
καθώς και για τις μετακινήσεις από και προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Η  μετακίνηση  από  Φρανκφούρτη  προς  Λουξεμβούργο,  από  Λουξεμβούργο  προς  
Φρανκφούρτη  θα γίνουν οδικώς, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα.  

Τα  ξενοδοχεία  θα  βρίσκονται  στο  κέντρο  των    πόλεων,  διαφορετικά  ο  παρέχων  τις 
υπηρεσίες  μετακίνησης  αναλαμβάνει  το  κόστος  των  μετακινήσεων  των  ομάδων  πέραν  των 
οριζομένων από το αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων.  
   

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  διαμονής,  όπως  περιγράφονται  ανωτέρω,  απαιτείται  η 
διάθεση  δίκλινων δωματίων (ή σε περίπτωση που χρειαστεί τρίκλινων) σε ξενοδοχείο τεσσάρων 
αστέρων  για  τους  εκπαιδευόμενους  και  η  διάθεση  μονόκλινων  δωματίων  για  τους  συνοδούς 
αυτών,  στο  ίδιο  ξενοδοχείο  με  πρωινό  και  το  ύψος  του  προβλεπόμενου  κόστους  θα  καλύπτει 
αριθμό δύο συνολικά διανυκτερεύσεων για κάθε ομάδα (δηλαδή έξι διανυκτερεύσεις και για τις 
τρεις ομάδες συνολικά).   
1.2 Η  παροχή  των  υπηρεσιών  θα  είναι  σύμφωνη    με  τα  διεθνή  πρότυπα,  τους  όρους, 
προδιαγραφές και διατυπώσεις που αναλυτικά αναφέρονται και περιλαμβάνονται στα κατ’ ιδίαν  
Κεφάλαια, Άρθρα και Παραρτήματα της παρούσης προκηρύξεως. 

 

1.3   Οι όροι της προκηρύξεως θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού, εκτός αν ρητά 
ορίζεται  το αντίθετο.  Κατάχρηση δικαιώματος  εκ μέρους προσφέροντος,  θα  επιφέρει  σε βάρος 
του όλες τις νόμιμες κυρώσεις. 

 

1.4  Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αμφισβητήσουν την κρίση της επιτροπής ως προς 
το  συνολικά  επιτευχθέν αποτέλεσμα,  επικαλούμενοι  απλώς  χαρακτηριστικά  ή  υπεροχή  των  επί 
μέρους στοιχείων  της προσφοράς  τους  .  Προτεινόμενη    λύση ή    επί μέρους παροχές,    που δεν 
ανταποκρίνονται στα ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία ορίζονται ως υποχρεωτικά με την παρούσα 
προκήρυξη  ή τα παραρτήματά της, οδηγούν στην απόρριψη της προσφοράς  ως απαράδεκτης. 
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1.5 Με  την επιφύλαξη  των ειδικότερων προδιαγραφών και όρων  της παρούσης,  ο   προσφέρων 
οφείλει να προτείνει την οικονομικότερη και αρτιότερη προσφορά (μέση τιμή κατ΄άτομο) και να 
υλοποιήσει  αυτή,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  προκηρύξεως.  Ειδικότερα  αποκλείεται 
προσφορά,  που  δεν  ικανοποιεί  τις  διαλαμβανόμενες  στην  παρούσα  απαιτήσεις  της  Εθνικής 
Σχολής  Δικαστικών  Λειτουργών,  ενώ  γίνεται  δεκτή  εκείνη  που  θα  υπερκαλύπτει  τις  εν  λόγω  
απαιτήσεις,  εφόσον  αποδεδειγμένα  το  λειτουργικό  αποτέλεσμα  θα  είναι  καλύτερο.  Επίσης  
δικαιούται  (ο  προσφέρων)  να  ζητήσει  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  να  διατυπώσει  
επιπλέον ερωτήσεις, προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη άποψη για την φύση και το αντικείμενο, 
που  καλείται  να  καλύψει  με  την  παρούσα  προκήρυξη.  (Ουδείς  δύναται  να  επικαλεσθεί  εκ  των 
υστέρων άγνοια στοιχείων που θεωρεί ότι επηρεάζουν την λύση του ή το κόστος της προσφοράς 
του, έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά στην παρούσα προκήρυξη.) 

Άρθρο 2 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 
 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Πρακτορεία ταξιδίων, πράκτορες και λοιποί.  Πρόσωπα , που αποδεδειγμένα ασκούν συναφές 
με το αντικείμενο της προκήρυξης επάγγελμα. 
Ο προσφέρων θα πρέπει: 

1. να  μην  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  παύση  εργασιών  ή  αναστολή  εργασιών  ή  αναγκαστική 

διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από  νομοθετικές  και  κανονιστικές 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

2.  να μην έχει υπαχθεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ή να μην έχει υπαχθεί σε ειδική 

εκκαθάριση  των  άρθρων  99‐106ια  του  Πτωχευτικού  Κώδικα  (μόνο  τα  νομικά  πρόσωπα)  ή 

άλλη  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία  που  προβλέπεται  από 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

3. να μη βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή 
εργασιών ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
 

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

επαγγελματική του διαγωγή 

5. να  μην  έχει  αποκλεισθεί  από  διαγωνισμούς  του  δημοσίου  για  αδίκημα  σχετικά  με  την 

επαγγελματική του διαγωγή 

6. να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του 

7. να έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόμους 
της χώρας εγκατάστασής του 

Δικαιολογητικά συμμετοχής‐ποιοτικής επιλογής 

ΑΔΑ: ΩΦΑΒ46ΨΧ0Α-Ζ65



8 

  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   

 

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

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

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

αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης 

2. Πίνακα  παροχής  παρομοίων  υπηρεσιών  (μίας  τουλάχιστον,  παρόμοιας  με  τη 

δημοπρατούμενη, σύμβασης που έχει αναλάβει 

3. Εγγυητική συμμετοχής ποσού χιλίων εκατό ενενήντα ευρώ (1.198,00 €), το οποίο αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισθέντος ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

ευρώ (59.900,00 €) 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να 

δηλώνει ότι: 

- έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

- η άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του είναι σε ισχύ και 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 2 

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

προσωρινού  αναδόχου  και  προ  της  υπογραφής  της  σύμβασης,  θα  προσκομίσει,  τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 3. 

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  (30) 

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 3 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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Ο προσωρινός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός της προθεσμίας που θα θέσει η αναθέτουσα 

αρχή, να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:      

Α. Για τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά  

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

στον  ανάδοχο  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών 

κατακύρωσης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  προσφέρων  δεν  έχει  καταδικασθεί  με 

αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  παραγράφου  1  του 

άρθρου  43  του  ΠΔ  60/2007,  δηλαδή  της  συμμετοχής  σε  εγκληματική  οργάνωση,  της 

δωροδοκίας,  της απάτης,  της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά 

τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  ως  άνω  άρθρο  όπως  και  για  αδίκημα  σχετικό  με  την 

επαγγελματική  του  διαγωγή  σύμφωνα  με  τις  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  της 

χώρας  εγκατάστασής  τους,  ιδίως  δε  για  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 

2.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  (ενδεχομένως  για  τα  αλλοδαπά  φυσικά  πρόσωπα) 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, 

παύση  εργασιών,  αναστολή  εργασιών,  αναγκαστική  διαχείριση,  ή  υπό  άλλη  ανάλογη 

κατάσταση,  προβλεπόμενη  από  τις  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  της  χώρας 

εγκατάστασής του και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, παύση εργασιών, 

αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από 

τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  

3. Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από  τον  αρμόδιο  ασφαλιστικό  φορέα  (ή 

περισσότερους) 

4. Αποδεικτικό φορολογικής  ενημερότητας από  την αρμόδια αρχή  του  κράτους  εγκατάστασής 

του. 

5. Αποδεικτικό  νομιμοποίησης  του  υποβάλλοντος  την  προσφορά  (πχ.  εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης κλπ ).  

Επισημαίνεται  ότι  για  τα  φυσικά  πρόσωπα  που  είναι  εγκατεστημένα  στην  αλλοδαπή,  τα 

δικαιολογητικά  των  παραπάνω περιπτώσεων  εκδίδονται  σύμφωνα με  την  ισχύουσα  νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασής τους από την εκάστοτε ισοδύναμη αρμόδια αρχή.  

Β. Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου,  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  προσφέρων  δεν  έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 

1  του  άρθρου  43  του  ΠΔ  60/2007,  δηλαδή  της  συμμετοχής  σε  εγκληματική  οργάνωση,  της 

δωροδοκίας,  της  απάτης,  της  νομιμοποίησης  εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες,  κατά  τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, όπως και για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του 

διαγωγή σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους, 

ιδίως δε για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,  της απάτης,  της εκβίασης,  της πλαστογραφίας,  της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 

Επισημαίνεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στο πρόσωπο του διαχειριστή, όταν 

το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, στο πρόσωπο του προέδρου του 

Δ.Σ.  και  του διευθύνοντα συμβούλου, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΑΕ και 

στα  πρόσωπα  των  νόμιμων  εκπροσώπων,  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  προσφέροντος  νομικού 

προσώπου. 

2.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή   (ενδεχομένως  για  τα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα) 

διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 

έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να προκύπτει  ότι  το  νομικό πρόσωπο  του προσφέροντος 

δεν  τελεί  υπό πτώχευση,  παύση  εργασιών,  αναστολή  εργασιών,  αναγκαστική  διαχείριση ή υπό 

άλλη  ανάλογη  κατάσταση,  προβλεπόμενη  από  τις  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  της 

χώρας εγκατάστασής του καθώς και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, παύση 

εργασιών,  αναστολή  εργασιών,  αναγκαστική  διαχείριση  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση, 

προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  

3.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  (ενδεχομένως  για  τα  αλλοδαπά  νομικά 

πρόσωπα)διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  το  νομικό  πρόσωπο  του 

προσφέροντος δεν τελεί υπό καθεστώς εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99‐106ια 

του Πτωχευτικού Κώδικα  (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης), και ειδικά για την περίπτωση 

των α.ε., επιπλέον ότι αυτή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση,  προβλεπόμενη  από  τις  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  της  χώρας 

εγκατάστασής  τους  καθώς  και  ότι  δε  βρίσκεται  σε  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  για  την 

υπαγωγή  του  σε  κάποια  από  τις  ανωτέρω  καταστάσεις,  όπως  αυτές  προβλέπονται  από  τις 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  
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4.    Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από  τον  αρμόδιο  ασφαλιστικό  φορέα  (ή 

περισσότερους) 

5.  Αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας  από  την  αρμόδια  αρχή  του  κράτους  εγκατάστασής 

του. 

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

τελευταίο καταστατικό, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης κλπ. ) 

Επισημαίνεται  ότι  για  τα  νομικά  πρόσωπα  που  είναι  εγκατεστημένα  στην  αλλοδαπή,  τα 

δικαιολογητικά  των  παραπάνω περιπτώσεων  εκδίδονται  σύμφωνα με  την  ισχύουσα  νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασής τους από την εκάστοτε ισοδύναμη αρμόδια αρχή.  

Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω δικαιολογητικά ισχύουν 

και προσκομίζονται για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση, ανάλογα με την ιδιότητά του ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Επισημαίνεται  ότι  ειδικά  για  τους  αλλοδαπούς,  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  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 4 

Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την 31.05.2016. 

 

Άρθρο 5 

Κριτήριο ανάθεσης – Σύνταξη οικονομικής προσφοράς 

Η  σύμβαση  ανατίθεται  με  κριτήριο  την  χαμηλότερη  μέση  τιμή  μονάδας  ανά  άτομο.  Η 
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προσφερόμενη  τιμή  αναγράφεται  αριθμητικά  και  ολογράφως,  εκφράζεται  σε  ευρώ  και 

περιλαμβάνει 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 σύμβασης. Τυχόν αλλαγή ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

Άρθρο 6 

Υποβολή προσφορών 

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 τις 28 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 

στο Πρωτόκολλο της ΕΣΔι, Τέρμα Ικάρων  (ΤΘ 22), 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αρμόδιος για πληροφορίες: 

κα Παπαδοπούλου Ευφημία, κο Πλατή Χαράλαμπο  (τηλ: 2310 494 111‐110, 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 

παραλάβουν τις προσφορές τους εντός μηνός από την κατάθεσή τους, αυτές καταστρέφονται. 

Άρθρο 7 

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  2  και  ο  δεύτερος  με  τίτλο 

«Οικονομική προσφορά» έχει ως περιεχόμενο την οικονομική προσφορά. 

 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 εξήντα (60) ημέρες 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν 

χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Άρθρο 8 

Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 29  Ιανουαρίου 2016,  ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 11.00΄,  στα  γραφεία  της  ΕΣΔι,  Τέρμα  Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς,  (ΤΘ 22),  ΤΚ 55102, 

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, το αρμόδιο όργανο διοίκησης της ΕΣΔι, μπορεί, κατά την κρίση 

του, να προτείνει την ανάθεση της συμφωνίας πλαίσιο είτε με διαπραγμάτευση, είτε με κλήρωση, 

είτε κατ’ ισομοιρία. 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

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

όρους της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΕΣΔι. 

Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, 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 ανάδοχος φέρει  ευθύνη  καλής  και άρτιας 

εκτέλεσης του αντικειμένου της συμφωνίας και των εκτελεστικών της συμβάσεων.  

 

Άρθρο 10 

Έννομη προστασία 

Για  την  έννομη  προστασία  των  διαγωνιζομένων  ισχύει  το  άρθρο  15  του  πδ  118/2007,  ήτοι 

επιτρέπεται  η  άσκηση  διοικητικών  προσφυγών  κατά  των  εκτελεστών  πράξεων  της  ΕΣΔι  και  της 

κανονιστικής πράξης της διακήρυξης του διαγωνισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής 

προσκομίζεται παράβολο  κατάθεσης υπέρ  του Δημοσίου ποσού  ίσου με  το 0,10  επί  τοις  εκατό 

(0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας της σύμβασης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.  

Άρθρο 11 
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Δημοσιότητα 

Η  παρούσα  πρόσκληση  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΣΔι,  για  διάστημα  τουλάχιστον  15 

ημερών  πριν  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  παραλαβής  των  προσφορών  καθώς  επίσης  και  στον 

πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι, στη Διαύγεια και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων.   

Άρθρο 11 

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 
 
   

 

 

 

 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
      Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 
      Κατάστημα............................................................................................. 
 
                                                          Ημερομηνία Έκδοσης......................... 
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  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   

 

                                                          Ευρώ................................................... 
 
       Προς 
       Την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
       Ταχ.Δ/νση : Τέρμα Φοίνικα ‐ Καλαμαριά 
        55 102  Θεσσαλονίκη  
        Τ.Θ. 22 
 
       ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ...............….ευρώ........………….. 
 
  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
ευρώ...........................................    υπέρ  της 
Εταιρείας.............................................................................................................  Δ/νση 
..................................................................................................................  για  την  συμμετοχή  της 
στον  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της...................................................................  για  την 
προμήθεια  ........................................................σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμ......................... 
Προκήρυξή σας. 

  Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από την συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

  Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

  Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

  Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................   
 
      (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 

 
  Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο 

Δημόσιο και  τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και  το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει  το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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