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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας Καλαμαριά 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 55102 

Τηλέφωνο 2310494100 

Φαξ 2310494127 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@esdi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευδοκία Ράμτσιου, Ευφημία Παπαδοπούλου 

(τηλ: 2310494132, 2310 494109, φαξ: 2310 

494 127, email: oikonomiko@esdi.gr). 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.esdi.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου, Φορέας της Κεντρικής Κυβέρνησης και εποπτεύεται από το Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι α) Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.  

Συγκεκριμένα το αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΣΔι είναι η επιλογή, η προεισαγωγική, 

θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και η αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις 

δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και 

Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 

καθώς και η διαρκής επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους αρμόδιους υπαλλήλους στα τηλέφωνα 

2310494132 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε πρόχειρο (συνοπτικό διαγωνισμό) σε Τμήματα, με 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει 

της τιμής και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εστίασης στους συμμετέχοντες σε 

προγράμματα προεισαγωγικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, που θα 

υλοποιηθούν από την ΕΣΔι εντός τους έτους 2018, μέσω της υπογραφής σύμβασης και με 

προϋπολογισμό που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων 

ευρώ [39.800,00€] μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ύψους εννέα χιλιάδων 
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πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ [9.552,00€], ήτοι συνολική αξία συμβάσεων 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ:  

[49.352,00€]. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των 

προσαρτημένων σ’ αυτή παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.  

Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Η παραπάνω δαπάνη πραγματοποιείται στα πλαίσια: 

Α) Της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2014-2018» και Κωδικό 

ΟΠΣ 5000233, 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 τις ΣΑ 

 Ε0208 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2013ΣΕ02080001) 

 Ε4201 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΣΕ42010000) 

Β) Της υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018 - 2021»  με κωδικό 

ΟΠΣ 5010725, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

του Δημοσίου Τομέα 2014-2020», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο. 

 Ε4201 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΣΕ42010000) 

Γ) του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΣΔι (ΚΑΕ 0856), οικονομικού έτους 2018. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης.  

Το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα, που  

αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) - 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 

Τμήμα Α 

Αντικείμενο του τμήματος Α είναι η 'παροχή υπηρεσιών εστίασης΄ κατά τη διενέργεια 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη. 

Τμήμα Β 

Αντικείμενο του τμήματος Β είναι η 'παροχή υπηρεσιών coffee break΄ κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος ανταλλαγής Διδασκόντων/Εκπαιδευτών/Δικαστών και σπουδαστών, 

ευρωπαϊκών σχολών Δικαστών (AIAKOS EXCHAGE PROGRAMME) στην έδρα της Σχολής στη 

Θεσσαλονίκη. 

Τμήμα Γ 
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Αντικείμενο του τμήματος Γ είναι η 'παροχή υπηρεσιών εστίασης΄ κατά τη διενέργεια 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων στην  επιμορφωτική έδρα της Σχολής στην 

Κομοτηνή. 

Τμήμα Δ 

Αντικείμενο του τμήματος Δ είναι η 'παροχή υπηρεσιών εστίασης΄ κατά τη διενέργεια 

εκπαιδευτικής επίσκεψης στο αρχαιολογικό μουσείο της Βεργίνας η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του EXCHAGE PROGRAMME – Πρόγραμμα Ανταλλαγής 

Διδασκόντων/Εκπαιδευτών/Δικαστών, ευρωπαϊκών σχολών Δικαστών.  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή και όλα τα  Τμήματα του 

διαγωνισμού. 

 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ένα, περισσότερα ή και όλα τα  

Τμήματα σε έναν προσφέροντα   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 288 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 

Α΄) που αφορούν στο συνοπτικό διαγωνισμό και στην υποδιαίρεση συμβάσεων ανά τμήματα 

αντίστοιχα καθώς και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Οι συμβάσεις για κάθε ένα εκ των τεσσάρων Τμημάτων θα ανατεθούν με το κριτήριο της 

πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.  

Η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα 

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ [39.800,00€] μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ύψους 

εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ [9.552,00€], ήτοι συνολική αξία συμβάσεων 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ:  

[49.352,00€]. 

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός ανά Τμήμα έχει ως εξής: 

Τμήμα Α 

Ποσό τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ [30.900,00€], μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24% ύψους επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ [7.416,00€],  ήτοι συνολική αξία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τριάντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι ευρώ [38.316,00€]. 

Τμήμα Β 

Ποσό δύο χιλιάδων εκατό ευρώ [2.100,00€], μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ύψους 

πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ [504,00€],  ήτοι συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

δύο χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ [2.604,00€]. 

Τμήμα Γ 

Ποσό έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ [6.300,00€], μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

ύψους χιλίων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ [1.512,00€], ήτοι συνολική αξία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ επτά χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ [7.812,00€]. 
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Τμήμα Δ 

Ποσό πεντακοσίων ευρώ [500,00€], μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% εκατόν είκοσι 

ευρώ [120,00€],  ήτοι συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εξακόσια είκοσι ευρώ 

[620,00€]. 

 

Η διάρκεια εκάστης σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την  31 Δεκεμβρίου 2018.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55520000-1, Υπηρεσίες Τροφοδοσίας. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης εκάστου εκ 

των τεσσάρων Τμημάτων δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει ,  του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

όπως ισχύουν  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
ισχύει  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και 

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

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,   του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  το ν.3689/2008 (A΄164), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (A΄ 11), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  το π.δ.165/1996 «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Σχολής 
Δικαστών» ( Α΄118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  την υπουργική απόφαση 8266/1995 «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχειρίσεως 
Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Β΄183),  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  τη με αριθμό πρωτ.3707/24-2-2016 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. των Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με 

τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2014-2018» και 

Κωδικό ΟΠΣ 5000233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

2014-2020»  τη με αριθμό πρωτ.3428/31-01-2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. των Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με 

τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2018-2021» και Κωδικό ΟΠΣ 5010725 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»  την με αριθμό 75/ 25-10-2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Δι , με την 

οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού για το 2018.  το με αρ.πρωτ. 920/30.04.2018 (ΑΔΑΜ : 18REQ003022861) αίτημα έγκρισης δαπάνης της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης της ΕΣΔι,   τη με αρ.πρωτ. 173/30.04.2018 (ΑΔΑΜ : 18REQ0022893 2018-05-02) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 154 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της ΕΣΔι και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6Τ2246ΨΧ0Α-

ΖΥΜ .   τη με αριθμό πρωτοκόλλου 972/03.05.2018 απόφαση του Διευθυντή Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι (ΑΔΑ: ΩΩ8946ΨΧ0Α-

ΤΕΞ), με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή 
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υπηρεσιών εστίασης στους συμμετέχοντες σε προγράμματα προεισαγωγικής 

εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, εντός του έτους 2018. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 

14.00. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 

11.00. 

Ο τόπος διενέργειας διαγωνισμού είναι:  

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκη 

55102 

Γραφείο Γραμματείας Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρίστηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 

Περίληψη της παρούσας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Νόμο 

3861/2010, http://et.diavgeia.gov.gr/ την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 

Η Διακήρυξη καταχωρίστηκε στον ιστοχώρο της αναθέτουσας αρχής και στον πίνακα 

ανακοινώσεων, στη διεύθυνση (URL) :  www.esdi.gr  την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

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

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους.  

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

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν. 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Η Διακήρυξη καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινήσεις κλπ) θα 

καταχωριστούν στον ιστοχώρο της αναθέτουσας αρχής (πίνακα ανακοινώσεων), στη 

διεύθυνση (URL) :  www.esdi.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στη γραμματεία της 

αναθέτουσας αρχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  το αργότερο  οκτώ (8) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο . 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

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

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 

την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 

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.  
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Βάσει του άρθρου 72 παρ.3 εδ. α’ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι 

εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν από 

τους παραπάνω εκδότες της.  

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 

τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) 

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία 

της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης.  

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της παρούσας 

διακήρυξης βρίσκεται στο Παράρτημα V αυτής.  

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 ν.4412/2016. Στη περίπτωση που η ένωση 

οικονομικών φορέων κηρυχθεί ανάδοχος τότε η ένωση θα πρέπει να αποκτήσει 

συγκεκριμένη νομική μορφή. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

συμμετοχής από τους προσφέροντες  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του  ή σε ένα από τα μέλη 

του ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

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

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

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

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό.  

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

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

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

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

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

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

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

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές  

(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2γ, 2.2.3.3, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
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σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 

δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 

αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 

συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω νομικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 

Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, , από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας που 

παρέχεται βάση της παρούσας παραγράφου, κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

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

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 

την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα Υπηρεσιών 

Τροφοδοσίας (Catering). Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα οικεία μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

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

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

οικείο Επιμελητήριο. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
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Για το Τμήμα Α 

Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο αντίστοιχα [2] έργα ύψους τριάντα χιλιάδων 

εννιακοσίων ευρώ (30.900€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το κάθε ένα ξεχωριστά, κατά 

την τελευταία τριετία, ήτοι κατά τα έτη, 2015, 2016, 2017. Ως αντίστοιχο έργο ορίζεται κάθε 

έργο Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης (Catering). 

Για το Τμήμα Β 

Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο αντίστοιχα [2] έργα ύψους δύο χιλιάδων εκατό ευρώ 

(2.100€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το κάθε ένα ξεχωριστά, κατά την τελευταία 

τριετία, ήτοι κατά τα έτη, 2015, 2016, 2017. Ως αντίστοιχο έργο ορίζεται κάθε έργο Παροχής 

Υπηρεσιών Εστίασης (Catering). 

Για το Τμήμα Γ 

Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο αντίστοιχα [2] έργα ύψους έξι χιλιάδων τριακοσίων 

ευρώ (6.300€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το κάθε ένα ξεχωριστά, κατά την τελευταία 

τριετία, ήτοι κατά τα έτη 2015, 2016, 2017. 

Για το Τμήμα Δ 

Να έχουν παράσχει 2 αντίστοιχα γεύματα ως προς το είδος των παραγγελιών, αξίας 

τουλάχιστον πεντακοσίων ευρώ (500€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α το καθένα. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά  

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την διαδικασία σύναψης σύμβασης του Τμήματος Α, οφείλουν να 

διαθέτουν πιστοποίηση βάσει του προτύπου για την ασφάλεια τροφίμων  

ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005   

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004  

ΕΛΟΤ EN ISO 1801:2008/ OHSAS 18001:2007 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6 ), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 

της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 

έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι 
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ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 

στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το 

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

Το ΤΕΥΔ καταρτίστηκε από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΣΔι (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 

φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.1 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
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αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 

2.2.6). Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 

του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 

τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 

αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν 

B. 1. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου. Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

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

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 

Β.2. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Τμήμα Α 

Πίνακα με δύο (2) αντίστοιχα έργα που έχει εκτελέσει, όπου θα περιγράφεται συνοπτικά η 

παρεχόμενη υπηρεσία, το έτος που παρασχέθηκε, το συνολικό ποσό της παρεχόμενης 

υπηρεσίας καθώς και επωνυμία του φορέα στον οποίο παρείχε την υπηρεσία. Ο πίνακας θα 

πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον αποδέκτη ή/και τα 

αντίστοιχα τιμολόγια/ αποδείξεις πώλησης, δηλαδή από  τιμολόγια/ αποδείξεις πώλησης για 

κάθε έργο, αξίας τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (30.900€) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α το καθένα. 

Τμήμα Β 

Πίνακα με δύο (2) αντίστοιχα έργα που έχει εκτελέσει, όπου θα περιγράφεται συνοπτικά η 

παρεχόμενη υπηρεσία, το έτος που παρασχέθηκε, το συνολικό ποσό της παρεχόμενης 

υπηρεσίας καθώς και επωνυμία του φορέα στον οποίο παρείχε την υπηρεσία. Ο πίνακας θα 

πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον αποδέκτη ή/και τα 

αντίστοιχα τιμολόγια/ αποδείξεις πώλησης, δηλαδή  τιμολόγια/ αποδείξεις πώλησης  για 
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κάθε έργο,  αξίας τουλάχιστον  δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α το καθένα. 

Τμήμα Γ 

Πίνακα με δύο (2) αντίστοιχα έργα που έχει εκτελέσει όπου θα περιγράφεται συνοπτικά η 

παρεχόμενη υπηρεσία, το έτος που παρασχέθηκε, το συνολικό ποσό της παρεχόμενης 

υπηρεσίας καθώς και επωνυμία του φορέα στον οποίο παρείχε την υπηρεσία. Ο πίνακας θα 

πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον αποδέκτη ή/και τα 

αντίστοιχα τιμολόγια/ αποδείξεις πώλησης, δηλαδή  τιμολόγια/ αποδείξεις πώλησης για 

κάθε έργο, αξίας τουλάχιστον έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300€) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α το καθένα.  

 Τμήμα Δ 

Τιμολόγια / αποδείξεις πώλησης αξίας τουλάχιστον  πεντακοσίων ευρώ (500€) για κάθε 

αντίστοιχο έργο, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α το καθένα. 

Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όπως αυτά αναφέρονται στην 

παρ. 2.2.6.  

Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.5.  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών 

για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάση τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως. Οι διαγωνιζόμενοι/ες 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.   
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Οι προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα χωριστά με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / 

τμήμα, σε χωριστούς φακέλους οι οποίοι θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν στα 

πλαίσια ξεχωριστής διαδικασίας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

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

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Είναι δυνατή η υποβολή προσφορών για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή για το σύνολο των 

Τμημάτων της παρούσας. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός 

Τμήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή απαραδέκτου χωριστή 

προσφορά ανά Τμήμα. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την ……./……./2018 (ώρα Ελλάδος 14:00) στην 

έδρα της ΕΣΔι, Τ.Θ 22, Τ.Κ 55102, Τέρμα Φοίνικα, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκης (Γραφείο 

πρωτοκόλλου, 1ος όροφος).  

 

Όσες προσφορές δεν κατατεθούν στο πρωτόκολλο της ΕΣΔι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία 

και ώρα κρίνονται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Η προσφορά που αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή/υπηρεσία μεταφορών 

ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα 

ανωτέρω, άλλως δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη. 

 

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. 

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ευδοκία Ράμτσιου, Ευφημία Παπαδοπούλου (τηλ: 

2310 494 109, φαξ: 2310 494 127, email: oikonomiko@esdi.gr). 

 

Η προσφορά που αφορά συγκεκριμένο Τμήμα τοποθετείται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 
φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται από μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται στην 

αγγλική γλώσσα. Τυχόν εγχειρίδια ή προδιαγραφές που θα συνοδεύουν την προσφορά, 

μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην αγγλική γλώσσα.  

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση 

ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. 
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Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα για το Τμήμα(Α ή Β ή Γ ή Δ) 

 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας 

 Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυτής. 

 Η καταληκτική ημερομηνία (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

 

Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εμπεριέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους, που φέρουν τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου Προσφοράς και εκ των οποίων, ο πρώτος με τίτλο 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικές προδιαγραφές» και ο δεύτερος με τίτλο «Οικονομική 

προσφορά». 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικές Προδιαγραφές»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

β) Επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση ότι: 

o Έλαβε υπόψη της και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της. 

o Δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου για όλες τις πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σ’ αυτήν πριν και κατά  τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 

γ) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV,για το αντίστοιχο 

Τμήμα..  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης, δηλαδή με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά 

βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μερίδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως αποτυπώνονται στη παράγραφο 

5.1.2 της διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης για το εκάστοτε Τμήμα που καθορίζεται 

και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ο τρόπος πληρωμής που 

περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 

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

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προδιαγραφών), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου) της παρούσας,  
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί, 

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

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση προσφορών και για τα 4 Τμήματα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16.05. 

2018, και ώρα 11.00 πμ, 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 την Διευθύντρια Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων 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. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του 

διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) η τριμελής επιτροπή του διαγωνισμού καταχωρίζει όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται και κρατούνται, 

προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια η ανωτέρω επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.  

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή προβαίνει 

στην αξιολόγηση των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η Επιτροπή 
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Διαγωνισμού, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό 

ανάδοχο.  Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονομικών προσφορών θα συνταχθεί ένα ενιαίο πρακτικό . Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της 

διαδικασίας. Το εν λόγω πρακτικό εγκρίνεται από τη Διευθύντρια Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Σχολής. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016..  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση  επικύρωσης των 

αποτελεσμάτων όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, 

με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Ο/η προσωρινός/η ανάδοχος είναι υποχρεωμένος/η, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν/η σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να προσκομίσει 

τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την υποβολή του, 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, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή 

του, 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/η ως προς τις 

υποχρεώσεις του/της 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/η ως προς τις 

υποχρεώσεις του/της που αφορούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την υποβολή του. 

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

πχ. τελευταίο καταστατικό, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης κλπ). 

Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

(πλην του υπό 6) προσκομίζονται για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. 

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

συμπληρώνονται από ένορκη βεβαίωση του/της διαγωνιζομένου/ης ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής, όταν αυτός/η 

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 

ελλείψεων σε αυτά, παρέχεται προθεσμία πέντε (5) ημερών στον προσωρινό ανάδοχο για να 

τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει, η οποία μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό αιτιολογείται επαρκώς. Αν και πάλι δεν 

προσκομιστούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν αποδεικνύεται από αυτά η μη συνδρομή 

των σχετικών λόγων αποκλεισμού ή τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, η 

αναθέτουσα αρχή κηρύσσει έκπτωτο/η τον/την προσωρινό/ή ανάδοχο και καλεί τον επόμενο 
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σε σειρά κατάταξης μειοδότη προς προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της 

σύμβασης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, ή δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν αποδείξει ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στη 

Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων 

της Σχολής για τη λήψη απόφασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 

της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα.  

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

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.  

18PROC003036728 2018-05-03



30 

 

 

 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης (Άρθρο 127 του Ν.4412/2016) κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία 

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

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 

από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης για κάθε ένα από τα Τμήματα της παρούσας Διακήρυξης, 

απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενο της να 

είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης  και 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 130 παρ. 1 του του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

4.4 Υπεργολαβία 

Δεν επιτρέπεται υπεργολαβία. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της μόνο σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή, ανάλογα με τις ανάγκες της, έχει δικαίωμα μερικής υλοποίησης 

του έργου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

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

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% με την ολοκλήρωση της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας και την έκδοση 

του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ενδεικτικά κατά την παρούσα χρονική στιγμή βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού εφόσον πρόκειται 

για εταιρεία και 20% εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Διευθύντριας 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Σχολής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής του διαγωνισμού:  

α) αν δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής έγγραφης πρόσκλησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105,  

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας και  

γ) αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου από σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών κατά την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 203, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον 
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Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να 

είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο 

Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς 

την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 

αυτήν. 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη Αναθέτουσας Αρχής 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση της Διευθύντριας Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών 

Υποθέσεων της Σχολής, ύστερα από γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής του διαγωνισμού 

η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 

5.2.1 Πριν από την οργάνωση κάθε σεμιναρίου (σε ενδεικτική προθεσμία δέκα ημερών), η 

ΕΣΔι θα ειδοποιεί τον ανάδοχο για τον ακριβή αριθμό μερίδων, που απαιτούνται για την 

κάλυψη των αναγκών αυτού.  

Αν οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν κατά το χρόνο που υποδεικνύει η αναθέτουσα αρχή στον 

ανάδοχο επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν. 

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

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

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), να ασκήσει 

προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής 

της Σχολής, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Για την παρακολούθηση της Σύμβασης εκάστου Τμήματος της παρούσας  Διακήρυξης 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του Ν. 4416/2016. Συγκεκριμένα η 

παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται  από το 

Οικονομικό Τμήμα της ΕΣΔι. Αυτό θα εισηγείται στην Διευθύντρια Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Σχολής για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

μη τήρησης των ως άνω όρων .  

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης εκάστου Τμήματος της παρούσας Διακήρυξης ξεκινάει από 

την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/παραδοτέων εκάστου Τμήματος της παρούσας 

Διακήρυξης γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και 

ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 

της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το ως άνω πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από τη Διευθύντρια Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Σχολής με απόφασή της, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
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μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4 Απόρριψη ολόκληρου ή μέρους των υπηρεσιών του αντικειμένου της 

σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής η οποία 

συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και 

ο ανάδοχος.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση της Διευθύντριας Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας 

Οικονομικών Υποθέσεων, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς 

τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το ως άνω πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από τη Διευθύντρια Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Σχολής με απόφασή της, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον  ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με το 

άρθρο 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 
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την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

 6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται  

 

Η Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού 

και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων 

 

 

 

Ελένη Λυκεσά 

Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η 'παροχή υπηρεσιών εστίασης' κατά τη διενέργεια 

επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

Το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα 

Τμήμα Α 

Η ΕΣΔι θα διοργανώσει εντός του έτους 2018 επτά (7) σεμινάρια των δύο ημερών και (1) ένα 

σεμινάριο τεσσάρων ημερών στη Θεσσαλονίκη, στα οποία θα συμμετέχουν δικαστικοί 

λειτουργοί απ’ όλα τα δικαστήρια της χώρας και σπουδαστές της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς. 

Υπολογίζεται ότι σε κάθε σεμινάριο θα συμμετέχουν κατά μέσο όρο 120 δικαστικοί 

λειτουργοί και σε ένα εξ αυτών 90 σπουδαστές της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς επιπλέον των 

120 δικαστών, ενώ στο τετραήμερο σεμινάριο θα συμμετέχουν περίπου 20 δικαστικοί 

λειτουργοί.  

Υπολογίζεται ότι για τα σεμινάρια της Θεσσαλονίκης, θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του 

έτους 2.060 μερίδες.  

Οι υπηρεσίες εστίασης θα παρέχονται σταδιακά σε συνάρτηση με το χρόνο διεξαγωγής του 

κάθε προγράμματος.  

Σε ενδεικτική προθεσμία δέκα ημερών  πριν από την  πραγματοποίηση κάθε σεμιναρίου, η 

ΕΣΔι θα ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο για τον ακριβή αριθμό μερίδων, που απαιτούνται. 

Τμήμα Β 

Αντικείμενο του τμήματος Β είναι η 'παροχή υπηρεσιών coffee break΄ κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος ανταλλαγής  Διδασκόντων/Εκπαιδευτών/Δικαστών και σπουδαστών, 

ευρωπαϊκών σχολών Δικαστών (AIAKOS EXCHAGE PROGRAMME) στην έδρα της Σχολής στη 

Θεσσαλονίκη. 

Στη διάρκεια του προγράμματος που θα λάβει χώρα σε τέσσερις ξεχωριστές εβδομάδες, θα 

πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά μαθήματα, ημερίδες και στρογγυλό τραπέζι συνολικής 

διάρκειας 20 ημερών . Στα ανωτέρω θα συμμετάσχουν συνολικά 60 (12, 12 ,12, 24 

συμμετέχοντες αντίστοιχα) αλλοδαποί και Έλληνες, Διδάσκοντες/Εκπαιδευτές/Δικαστές και 

σπουδαστές. Κατά  την πραγματοποίησή τους θα γίνουν 20 διαλείμματα-καφέ (coffee 

breaks) όπου θα απαιτηθούν 300 μερίδες.  
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Οι υπηρεσίες εστίασης θα παρέχονται σταδιακά κατά το χρόνο διεξαγωγής του 

προγράμματος όπως αυτός θα καθορισθεί από το Γενικό Διευθυντή και τη Γραμματεία του 

Δικτύου Ευρωπαίων Δικαστών EJTN. 

Σε ενδεικτική προθεσμία δέκα ημερών πριν από την  πραγματοποίηση κάθε μαθήματος ή 

σεμιναρίου, η ΕΣΔι θα ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο για τον ακριβή αριθμό μερίδων, που 

απαιτούνται. 

Τμήμα Γ 

Αντικείμενο του τμήματος Γ είναι η 'παροχή υπηρεσιών εστίασης΄ κατά τη διενέργεια 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων στην  επιμορφωτική έδρα της Σχολής στην 

Κομοτηνή. 

Θα πραγματοποιηθεί (1) ένα σεμινάριο δύο ημερών στην Κομοτηνή, το οποίο θα 

παρακολουθήσουν περίπου 120 επιμορφούμενοι δικαστές και 90 σπουδαστές της ΚΔ΄ 

εκπαιδευτικής σειράς. Υπολογίζεται ότι κατά την πραγματοποίησή του θα απαιτηθούν 420 

μερίδες.  

Σε ενδεικτική προθεσμία δέκα ημερών πριν από την πραγματοποίηση του σεμιναρίου, η ΕΣΔι 

θα ειδοποιήσει εγγράφως τον ανάδοχο για τον ακριβή αριθμό μερίδων, που απαιτούνται. 

Τμήμα Δ 

Αντικείμενο του τμήματος Δ είναι η 'παροχή υπηρεσιών εστίασης΄ κατά τη διενέργεια 

εκπαιδευτικής επίσκεψης στο αρχαιολογικό μουσείο της Βεργίνας η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του EXCHAGE PROGRAMME – Πρόγραμμα Ανταλλαγής 

Διδασκόντων/Εκπαιδευτών/Δικαστών, ευρωπαϊκών σχολών Δικαστών. Μετά την επίσκεψη 

θα παρατεθεί γεύμα προς τιμήν των ευρωπαίων δικαστών σε απόσταση 20 χιλιομέτρων, κατ’ 

ανώτατο όριο,  από τον αρχαιολογικό χώρο. 

 Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν 20 μερίδες.  

Σε ενδεικτική προθεσμία δέκα ημερών πριν από την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης, η ΕΣΔι θα ειδοποιήσει εγγράφως τον ανάδοχο για τον ακριβή αριθμό μερίδων, 

που απαιτούνται.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά Τμήμα: 

Τμήμα Α 

Για το διάλειμμα: 

Καφές ελληνικός, καφές φίλτρου, στιγμιαίος καφές ζεστός και κρύος, τσάι, Εspresso (ζεστός-κρύος), 

σοκολάτα, γάλα, νερό εμφιαλωμένο, αναψυκτικά, χυμοί, κέικ φρούτων (διάφορες γεύσεις), κέικ 
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σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά, κριτσινάκια διάφορα, τυρόπιτα και σπανακόπιτα χωριάτικη, 

μπουγάτσα κρέμα. 

Για το Γεύμα: 

Ορεκτικά 

 6 διαφορετικές κατηγορίες ορεκτικών σε κάθε σεμινάριο (Ενδεικτικά πιάτα ορεκτικών: κρέπα 

ζαμπόν κασέρι, κρέπα σπανάκι τυρί, κασεροκροκέτες, σπρίνγκ ρολς λαχανικών, 

μελιτζανομπουρεκάκια, κολοκυθοκεφτέδες, αμπελοσαρμάδες σπιτικοί, παστίτσιο 

λαχανικών, λαχανικά σχάρας, ποικιλία τυριών, κ.α’). 

 Σε κάθε σεμινάριο τα ορεκτικά θα εναλλάσσονται  

Σαλάτες 

 6 διαφορετικές κατηγορίες σαλάτας σε κάθε σεμινάριο. (Ενδεικτικοί τύποι σαλάτας: 

χωριάτικη παραδοσιακή, σαλάτα ταμπουλέ (με πλιγούρι), παντζάρι με γιαούρτι και καρύδια, 

πολίτικη,  λαχανοσαλάτα με καρότο και μαγιονέζα, σαλάτα του σεφ, τονοσαλάτα, 

μαρουλοσαλάτα με ρόκα, κουκουνάρι, κρουτόν και λιαστή ντομάτα, τυροσαλάτα, 

μελιτζανοσαλάτα,  κ.α’).   

 Σε κάθε σεμινάριο οι σαλάτες θα εναλλάσσονται  

Κυρίως φαγητό 

 2 διαφορετικοί τύποι Ψαρικών (Ενδεικτικά πιάτα: Μπακαλιάρος τηγανητός, Γαλέος πλακί, 

Σουπιές κρασάτες, Χταπόδι με μακαρονάκι, κ.α’) 

 3 διαφορετικοί τύποι Κρεατικών (Ενδεικτικά πιάτα: Μοσχάρι τας κεμπάπ, Μοσχάρι ραγού, 

Μπιφτεκάκια σχάρας, Σουτζουκάκια σχάρας, Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο με πιπεριά, 

Σουβλάκια χοιρινά, Μπριζολάκια χοιρινά σχάρας, Γύρος χοιρινός, κ.α’) 

 3 συνοδευτικά κρεατικών/ψαρικών (Ενδεικτικά πιάτα: Κολοκυθάκια γεμιστά, Γεμιστά 

πιπεριές-ντομάτες, Πατάτες φούρνου με λεμόνι-ρίγανη, Ριζότο μπασμάτι με ανάμικτα 

λαχανικά, Πέννες αλά κρεμ με μπέικον, Ριζότο μπασμάτι με αμύγδαλο, κ.α’) 

 Σε κάθε σεμινάριο τα κυρίως πιάτα θα εναλλάσσονται.  

Επιδόρπια 

 Φρούτα Εποχής – διάφορα γλυκά μπουκιάς. 

Ποτά (απεριόριστη κατανάλωση) 

 Κρασί λευκό – κόκκινο επώνυμης ετικέτας – Μπύρες – Αναψυκτικά (όλα τα είδη) – Χυμοί – 

Εμφιαλωμένο Νερό – Ανθρακούχο Νερό.  

Θα απαιτηθούν 2.060 μερίδες.  

 

Η τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού θα πραγματοποιείται σε χώρους που θα 

υποδεικνύει η ΕΣΔι.  

Τα παραπάνω εδέσματα θα προσφέρονται εναλλάξ κατά τη διάρκεια των ημερών του κάθε 

σεμιναρίου, με ευχέρεια επανάληψης ορισμένων από αυτά.  

Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα, μετά από ενημέρωση και σχετική έγκριση της ΕΣΔι, να 

διαφοροποιεί ελαφρώς το μενού με άλλα εδέσματα που συνδέονται με την εποχή ή τις 

ιδιαιτερότητες των ημερών διοργάνωσης των σεμιναρίων (πχ νηστεία). Επίσης, η 

εξυπηρέτηση απαιτείται να παρέχεται από ειδικευμένους σερβιτόρους και ο εξοπλισμός να 

περιλαμβάνει καρέκλες με λευκά καλύμματα, τραπέζια ροτόντες με λευκά υφασμάτινα 

τραπεζομάντηλα και σερβίτσια πορσελάνης ή από γυαλί, όχι πλαστικό και μεταλλικά 

μαχαιροπήρουνα.  

Τμήμα Β 

Για το διάλειμμα: 
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Καφές ελληνικός, καφές φίλτρου, στιγμιαίος καφές ζεστός και κρύος, τσάι, Εspresso (ζεστός-κρύος), 

σοκολάτα, γάλα, νερό εμφιαλωμένο, αναψυκτικά, χυμοί, κέικ φρούτων (διάφορες γεύσεις), κέικ 

σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά, κριτσινάκια διάφορα, τυρόπιτα και σπανακόπιτα χωριάτικη, 

μπουγάτσα κρέμα. 

Θα απαιτηθούν 300 μερίδες.  

 

Η τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού θα πραγματοποιείται σε χώρους που θα 

υποδεικνύει η ΕΣΔι.  

Η εξυπηρέτηση απαιτείται να παρέχεται από ειδικευμένους σερβιτόρους και ο εξοπλισμός 

να περιλαμβάνει καρέκλες με λευκά καλύμματα, τραπέζια ροτόντες με λευκά υφασμάτινα 

τραπεζομάντηλα και σερβίτσια πορσελάνης ή από γυαλί, όχι πλαστικό.  

Τμήμα Γ 

Για το διάλειμμα: 

Καφές φίλτρου, στιγμιαίος καφές ζεστός και κρύος, τσάι, γάλα, νερό εμφιαλωμένο, αναψυκτικά, 

χυμοί, κέικ φρούτων (διάφορες γεύσεις), κέικ σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά, κριτσινάκια διάφορα. 

Για το Γεύμα: 

Ορεκτικά 

 4 διαφορετικές κατηγορίες ορεκτικών (Ενδεικτικά πιάτα ορεκτικών: κρέπα ζαμπόν κασέρι, 

κρέπα σπανάκι τυρί, κασεροκροκέτες, σπρίνγκ ρολς λαχανικών, μελιτζανομπουρεκάκια, 

κολοκυθοκεφτέδες, αμπελοσαρμάδες σπιτικοί, παστίτσιο λαχανικών, λαχανικά σχάρας, 

ποικιλία τυριών, κ.α).  

Σαλάτες 

 6 διαφορετικές κατηγορίες σαλάτας. (Ενδεικτικοί τύποι σαλάτας: χωριάτικη παραδοσιακή, 

σαλάτα ταμπουλέ (με πλιγούρι), παντζάρι με γιαούρτι και καρύδια, πολίτικη,  λαχανοσαλάτα 

με καρότο και μαγιονέζα, σαλάτα του σεφ, τονοσαλάτα, μαρουλοσαλάτα με ρόκα, 

κουκουνάρι, κρουτόν και λιαστή ντομάτα, τυροσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα,  κ.α).   

Κυρίως φαγητό 

 3 διαφορετικοί τύποι Κρεατικών (Ενδεικτικά πιάτα: Μοσχάρι τας κεμπάπ, Μοσχάρι ραγού, 

Μπιφτεκάκια σχάρας, Σουτζουκάκια σχάρας, Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο με πιπεριά, 

Σουβλάκια χοιρινά, Μπριζολάκια χοιρινά σχάρας, Γύρος χοιρινός, κ.α’) 

 3 συνοδευτικά κρεατικών (Ενδεικτικά πιάτα: Κολοκυθάκια γεμιστά, Γεμιστά πιπεριές-

ντομάτες, Πατάτες φούρνου με λεμόνι-ρίγανη, Ριζότο μπασμάτι με ανάμικτα λαχανικά, 

Πέννες αλά κρεμ με μπέικον, Ριζότο μπασμάτι με αμύγδαλο, κ.α’) 

Επιδόρπια 

 Φρούτα Εποχής – διάφορα γλυκά. 

Ποτά (απεριόριστη κατανάλωση) 

 Κρασί λευκό – κόκκινο επώνυμης ετικέτας – Μπύρες – Αναψυκτικά (όλα τα είδη) – Χυμοί – 

Εμφιαλωμένο Νερό – Ανθρακούχο Νερό.  

Θα απαιτηθούν 420 μερίδες.  

 

Η τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού θα πραγματοποιείται σε χώρους που θα 

υποδεικνύει η ΕΣΔι.  

Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα, μετά από ενημέρωση και σχετική έγκριση της ΕΣΔι, να 

διαφοροποιεί ελαφρώς το μενού με άλλα εδέσματα που συνδέονται με την εποχή ή τις 

ιδιαιτερότητες των ημερών διοργάνωσης των σεμιναρίων (πχ νηστεία). Επίσης, η 
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εξυπηρέτηση οφείλει να παρέχεται από ειδικευμένους σερβιτόρους και ο εξοπλισμός να 

περιλαμβάνει καρέκλες με λευκά καλύμματα, τραπέζια ροτόντες με λευκά υφασμάτινα 

τραπεζομάντηλα και σερβίτσια πορσελάνης ή από γυαλί, όχι πλαστικό και μεταλλικά 

μαχαιροπήρουνα.  

Τμήμα Δ 

 Ορεκτικά 

 3 διαφορετικές κατηγορίες ορεκτικών ανά τέσσερα άτομα (Ενδεικτικά πιάτα ορεκτικών: 

κασεροκροκέτες, μελιτζανομπουρεκάκια, κολοκυθοκεφτέδες, αμπελοσαρμάδες σπιτικοί, 

λαχανικά σχάρας, ποικιλία τυριών, κ.α).  

Σαλάτες 

 3 διαφορετικές κατηγορίες σαλάτας ανά τέσσερα άτομα. (Ενδεικτικοί τύποι σαλάτας: 

χωριάτικη παραδοσιακή, παντζάρι, πολίτικη,  λαχανοσαλάτα με καρότο, μαρουλοσαλάτα με 

ρόκα, τυροσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα,  κ.α).   

Κυρίως φαγητό 

 10 διαφορετικοί τύποι πιάτων/κρεατικών μία μερίδα ανά άτομο (Ενδεικτικά πιάτα: μοσχάρι 

τας κεμπάπ, μπιφτέκια σχάρας, σουτζουκάκια, σουβλάκια κοτόπουλο, Σουβλάκια χοιρινά, 

μπριζόλες γάλακτος μοσχαρίσιες- χοιρινές, κατσικάκι-αρνάκι σούβλας, κοντοσούβλι κ.α) 

 3 συνοδευτικά κρεατικών ένα για κάθε μερίδα (Ενδεικτικά πιάτα: Πατάτες τηγανητές ή 

φούρνου με λεμόνι-ρίγανη, Ριζότο μπασμάτι, ζυμαρικά, κ.α’) 

Επιδόρπια 

 Φρούτα Εποχής – διάφορα γλυκά. 

Ποτά (απεριόριστη κατανάλωση) 

 Κρασί λευκό – κόκκινο επώνυμης ετικέτας – Μπύρες – Αναψυκτικά (όλα τα είδη) – 

Εμφιαλωμένο Νερό – Ανθρακούχο Νερό.  

Θα απαιτηθούν 20 μερίδες. 

 

Το μενού θα πρέπει να σερβίρεται ως καθήμενο γεύμα με ατομική παραγγελία. 

Η εξυπηρέτηση απαιτείται να παρέχεται από ειδικευμένους σερβιτόρους και ο εξοπλισμός 

να περιλαμβάνει τραπέζια με υφασμάτινα τραπεζομάντηλα, σερβίτσια πορσελάνης ή από 

γυαλί και μεταλλικά μαχαιροπήρουνα. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα 

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ [39.800,00€] μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ύψους 

εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ [9.552,00€], ήτοι συνολική αξία συμβάσεων 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ:  

[49.352,00€]. 

Αναλυτικότερα ανά Τμήμα ως εξής: 

Τμήμα Α 

Ποσό τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ [30.900,00€], μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24% ύψους επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ [7.416,00€],  ήτοι συνολική αξία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τριάντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι ευρώ [38.316,00€]. 

Τμήμα Β 

Ποσό δύο χιλιάδων εκατό ευρώ [2.100,00€] μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ύψους 

πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ [504,00€]  ήτοι συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δύο 

χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ [2.604,00€]. 

Τμήμα Γ 

Ποσό έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ [6.300,00€] μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

χιλίων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ [1.512,00€] ήτοι συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ επτά χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ [7.812,00€]. 

Τμήμα Δ 

Ποσό πεντακοσίων ευρώ [500,00€] μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% εκατόν είκοσι 

ευρώ [120,00€]  ήτοι συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εξακόσια είκοσι ευρώ 

[620,00€]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ (απαιτείται η υποβολή ενός ΤΕΥΔ για κάθε υποβληθείσα προσφορά 

ανά Τμήμα) 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99200399 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΤΕΡΜΑ ΙΚΑΡΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 

55102 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Ράμτσιου Ευδοκία, κα Παπαδοπούλου Ευφημία 

- Τηλέφωνο: 2310 494109, τηλ: 2310 494 132 

- Ηλ. ταχυδρομείο: oikonomiko@esdi.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.esdi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

55520000-1 Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: - 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [  ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[  ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία  (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[  ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς 

της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτηxi· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου xv  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[  ],  

σημείο-(-α): [  ],  

λόγος(-οι):[  ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [  ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
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λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiv 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα Οικεία μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 

στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxvii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxviii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxix. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή)  

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς 

(Ανήκει στην  973/03.05.2018) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών της ΕΣΔι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ικάρων 1, 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Σύμφωνα με το Τμήμα ….. της με αρ. πρωτ.973/03.05.2018 πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εστίασης», 

προσφέρω την ακόλουθη τιμή μονάδας ανά ατομική μερίδα (καθαρή αξία): 

TMHMA …… 

Α/Α Περιγραφή Αριθμός 

Μονάδων 

Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή 

1 
Υπηρεσίες εστίασης 

(Catering) Τμήμα ….  
……………………… ………………………. ………………………. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

……………………… 

  

ΦΠΑ  24% 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ …………………. 

 

Τιμή μονάδας (Ολογράφως): ………………………………………………………………………..…….. 

ΦΠΑ (Ολογράφως): …………………………………………………………………………………………….. 

Τελική Συνολική Τιμή Μονάδος με ΦΠΑ (Ολογράφως): ……………………………………… 
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Ισχύ προσφοράς (Ημερομηνία Ολογράφως): …………………………………………….……….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

Πίνακας συμμόρφωσης για το Τμήμα Α 

 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υποχρεωτική 

Απαίτηση  

Απάντηση 

παρέχοντα 

την Υπηρεσία 

1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό 

ποιότητας, από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης 

(ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005,ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015,ΕΛΟΤ 

EN ISO 14001:2004, ΕΛΟΤ EN ISO 1801:2008/ OHSAS 

18001:2007) 

ΝΑΙ  

2 Στελέχωση του προσφέροντα με το απαραίτητο και 

τεχνικά καταρτισμένο ανά ειδικότητα προσωπικό για την 

εξυπηρέτηση 120 (+/- 10%) 

εκπαιδευομένων/επιμορφουμένων/εισηγητών 

ΝΑΙ  

3 Σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα πρέπει να 

προσφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες γευμάτων και 

ποτών (σε μπουφέ). Το μενού θα πρέπει να 

προσδιορίζεται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην τεχνική 

του προσφορά: 

ΝΑΙ  

3α Για το διάλειμμα:  

Καφές ελληνικός, καφές φίλτρου, στιγμιαίος καφές 

ζεστός και κρύος, τσάι, Εspresso (ζεστός-κρύος), 

σοκολάτα, γάλα, νερό εμφιαλωμένο, αναψυκτικά, χυμοί, 

κέικ φρούτων (διάφορες γεύσεις), κέικ σοκολάτας, 

κουλουράκια γλυκά, κριτσινάκια διάφορα, τυρόπιτα και 

σπανακόπιτα χωριάτικη, μπουγάτσα κρέμα. 

 

ΝΑΙ  

3β Για το Γεύμα: 

Ορεκτικά 

 6 διαφορετικές κατηγορίες ορεκτικών σε κάθε 

σεμινάριο (Ενδεικτικά πιάτα ορεκτικών: κρέπα 

ζαμπόν κασέρι, κρέπα σπανάκι τυρί, 

κασεροκροκέτες, σπρίνγκ ρολς λαχανικών, 

μελιτζανομπουρεκάκια, κολοκυθοκεφτέδες, 

αμπελοσαρμάδες σπιτικοί, παστίτσιο 

λαχανικών, λαχανικά σχάρας, ποικιλία τυριών, 

κ.α’). 

ΝΑΙ  
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 Σε κάθε σεμινάριο τα ορεκτικά θα 

εναλλάσσονται  

Σαλάτες 

 6 διαφορετικές κατηγορίες σαλάτας σε κάθε 

σεμινάριο. (Ενδεικτικοί τύποι σαλάτας: 

χωριάτικη παραδοσιακή, σαλάτα ταμπουλέ (με 

πλιγούρι), παντζάρι με γιαούρτι και καρύδια, 

πολίτικη,  λαχανοσαλάτα με καρότο και 

μαγιονέζα, σαλάτα του σεφ, τονοσαλάτα, 

μαρουλοσαλάτα με ρόκα, κουκουνάρι, κρουτόν 

και λιαστή ντομάτα, τυροσαλάτα, 

μελιτζανοσαλάτα,  κ.α’).   

 Σε κάθε σεμινάριο οι σαλάτες θα εναλλάσσονται  

Κυρίως φαγητό 

 2 διαφορετικοί τύποι Ψαρικών (Ενδεικτικά 

πιάτα: Μπακαλιάρος τηγανητός, Γαλέος πλακί, 

Σουπιές κρασάτες, Χταπόδι με μακαρονάκι, κ.α’) 

 3 διαφορετικοί τύποι Κρεατικών (Ενδεικτικά 

πιάτα: Μοσχάρι τας κεμπάπ, Μοσχάρι ραγού, 

Μπιφτεκάκια σχάρας, Σουτζουκάκια σχάρας, 

Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο με πιπεριά, 

Σουβλάκια χοιρινά, Μπριζολάκια χοιρινά 

σχάρας, Γύρος χοιρινός, κ.α’) 

 3 συνοδευτικά κρεατικών/ψαρικών (Ενδεικτικά 

πιάτα: Κολοκυθάκια γεμιστά, Γεμιστά πιπεριές-

ντομάτες, Πατάτες φούρνου με λεμόνι-ρίγανη, 

Ριζότο μπασμάτι με ανάμικτα λαχανικά, Πέννες 

αλά κρεμ με μπέικον, Ριζότο μπασμάτι με 

αμύγδαλο, κ.α’) 

 Σε κάθε σεμινάριο τα κυρίως πιάτα θα 

εναλλάσσονται.  

Επιδόρπια 

 Φρούτα Εποχής – διάφορα γλυκά μπουκιάς. 

Ποτά (απεριόριστη κατανάλωση) 

 Κρασί λευκό – κόκκινο επώνυμης ετικέτας – 

Μπύρες – Αναψυκτικά (όλα τα είδη) – Χυμοί – 

Εμφιαλωμένο Νερό – Ανθρακούχο Νερό.  

4 Η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού θα 

πραγματοποιείται σε χώρους που θα υποδεικνύει η ΕΣΔι.  

ΝΑΙ  

5 Τα παραπάνω εδέσματα θα προσφέρονται εναλλάξ κατά 

τη διάρκεια των ημερών του κάθε σεμιναρίου, με 

ευχέρεια επανάληψης ορισμένων από αυτά.  

ΝΑΙ  

6 Η εξυπηρέτηση απαιτείται να παρέχεται από 

ειδικευμένους σερβιτόρους και ο εξοπλισμός να 

περιλαμβάνει καρέκλες με λευκά καλύμματα, τραπέζια 

ροτόντες με λευκά υφασμάτινα τραπεζομάντηλα και 

σερβίτσια πορσελάνης ή από γυαλί, όχι πλαστικό και 

μεταλλικά μαχαιροπήρουνα.  

ΝΑΙ  

7 Σύνολο μερίδων που θα απαιτηθούν 2.060 ΝΑΙ  
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Πίνακας συμμόρφωσης για το Τμήμα Β 

 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υποχρεωτική 

Απαίτηση  

Απάντηση 

παρέχοντα 

την Υπηρεσία 

1 Στελέχωση του προσφέροντα με το απαραίτητο και 

τεχνικά καταρτισμένο ανά ειδικότητα προσωπικό για την 

εξυπηρέτηση 20-30 (+/- 10%) 

εκπαιδευομένων/επιμορφουμένων/εισηγητών 

ΝΑΙ  

2 Σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα πρέπει να 

προσφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες γευμάτων και 

ποτών (σε μπουφέ). Το μενού θα πρέπει να 

προσδιορίζεται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην τεχνική 

του προσφορά: 

ΝΑΙ  

3α Για το διάλειμμα:  

Καφές ελληνικός, καφές φίλτρου, στιγμιαίος καφές 

ζεστός και κρύος, τσάι, Εspresso (ζεστός-κρύος), 

σοκολάτα, γάλα, νερό εμφιαλωμένο, αναψυκτικά, χυμοί, 

κέικ φρούτων (διάφορες γεύσεις), κέικ σοκολάτας, 

κουλουράκια γλυκά, κριτσινάκια διάφορα, τυρόπιτα και 

σπανακόπιτα χωριάτικη, μπουγάτσα κρέμα. 

ΝΑΙ  

4 Η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού θα 

πραγματοποιείται σε χώρους που θα υποδεικνύει η ΕΣΔι.  

ΝΑΙ  

5 Η εξυπηρέτηση απαιτείται να παρέχεται από 

ειδικευμένους σερβιτόρους και ο εξοπλισμός να 

περιλαμβάνει καρέκλες με λευκά καλύμματα, τραπέζια 

ροτόντες με λευκά υφασμάτινα τραπεζομάντηλα και 

σερβίτσια πορσελάνης ή από γυαλί, όχι πλαστικό.  

ΝΑΙ  

6 Σύνολο μερίδων που θα απαιτηθούν 300 ΝΑΙ  
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Πίνακας συμμόρφωσης για το Τμήμα Γ 

 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υποχρεωτική 

Απαίτηση  

Απάντηση 

παρέχοντα 

την Υπηρεσία 

1 Στελέχωση του προσφέροντα με το απαραίτητο και 

τεχνικά καταρτισμένο ανά ειδικότητα προσωπικό για την 

εξυπηρέτηση 210 (+/- 10%) 

εκπαιδευομένων/επιμορφουμένων/εισηγητών 

ΝΑΙ  

2 Σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα πρέπει να 

προσφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες γευμάτων και 

ποτών (σε μπουφέ). Το μενού θα πρέπει να 

προσδιορίζεται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην τεχνική 

του προσφορά: 

ΝΑΙ  

3αα Για το διάλειμμα: 

Καφές φίλτρου, στιγμιαίος καφές ζεστός και κρύος, τσάι, 

γάλα, νερό εμφιαλωμένο, αναψυκτικά, χυμοί, κέικ 

φρούτων (διάφορες γεύσεις), κέικ σοκολάτας, 

κουλουράκια γλυκά, κριτσινάκια διάφορα. 

ΝΑΙ  

3β  Για το Γεύμα: 

Ορεκτικά 

 4 διαφορετικές κατηγορίες ορεκτικών 

(Ενδεικτικά πιάτα ορεκτικών: κρέπα ζαμπόν 

κασέρι, κρέπα σπανάκι τυρί, κασεροκροκέτες, 

σπρίνγκ ρολς λαχανικών, 

μελιτζανομπουρεκάκια, κολοκυθοκεφτέδες, 

αμπελοσαρμάδες σπιτικοί, παστίτσιο 

λαχανικών, λαχανικά σχάρας, ποικιλία τυριών, 

κ.α).  

Σαλάτες 

 6 διαφορετικές κατηγορίες σαλάτας. 

(Ενδεικτικοί τύποι σαλάτας: χωριάτικη 

παραδοσιακή, σαλάτα ταμπουλέ (με πλιγούρι), 

παντζάρι με γιαούρτι και καρύδια, πολίτικη,  

λαχανοσαλάτα με καρότο και μαγιονέζα, 

σαλάτα του σεφ, τονοσαλάτα, μαρουλοσαλάτα 

με ρόκα, κουκουνάρι, κρουτόν και λιαστή 

ντομάτα, τυροσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα,  κ.α).   

Κυρίως φαγητό 

 3 διαφορετικοί τύποι Κρεατικών (Ενδεικτικά 

πιάτα: Μοσχάρι τας κεμπάπ, Μοσχάρι ραγού, 

Μπιφτεκάκια σχάρας, Σουτζουκάκια σχάρας, 

Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο με πιπεριά, 

Σουβλάκια χοιρινά, Μπριζολάκια χοιρινά 

σχάρας, Γύρος χοιρινός, κ.α’) 

ΝΑΙ  
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 3 συνοδευτικά κρεατικών (Ενδεικτικά πιάτα: 

Κολοκυθάκια γεμιστά, Γεμιστά πιπεριές-

ντομάτες, Πατάτες φούρνου με λεμόνι-ρίγανη, 

Ριζότο μπασμάτι με ανάμικτα λαχανικά, Πέννες 

αλά κρεμ με μπέικον, Ριζότο μπασμάτι με 

αμύγδαλο, κ.α’) 

Επιδόρπια 

 Φρούτα Εποχής – διάφορα γλυκά. 

Ποτά (απεριόριστη κατανάλωση) 

Κρασί λευκό – κόκκινο επώνυμης ετικέτας – Μπύρες – 

Αναψυκτικά (όλα τα είδη) – Χυμοί – Εμφιαλωμένο Νερό – 

Ανθρακούχο Νερό. 

4 Η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού θα 

πραγματοποιείται σε χώρους που θα υποδεικνύει η ΕΣΔι.  

ΝΑΙ  

5 Η εξυπηρέτηση απαιτείται να παρέχεται από 

ειδικευμένους σερβιτόρους και ο εξοπλισμός να 

περιλαμβάνει καρέκλες με λευκά καλύμματα, τραπέζια 

ροτόντες με λευκά υφασμάτινα τραπεζομάντηλα και 

σερβίτσια πορσελάνης ή από γυαλί, όχι πλαστικό και 

μεταλλικά μαχαιροπήρουνα. 

ΝΑΙ  

6 Σύνολο μερίδων που θα απαιτηθούν 420 ΝΑΙ  
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Πίνακας συμμόρφωσης για το Τμήμα Δ 

 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υποχρεωτική 

Απαίτηση  

Απάντηση 

παρέχοντα 

την Υπηρεσία 

1 Στελέχωση του προσφέροντα με το απαραίτητο και 

τεχνικά καταρτισμένο ανά ειδικότητα προσωπικό για την 

εξυπηρέτηση 20 (+/- 10%) 

εκπαιδευομένων/επιμορφουμένων/εισηγητών 

ΝΑΙ  

2 Το μενού θα πρέπει να σερβίρεται ως καθήμενο γεύμα με 

ατομική παραγγελία. 

ΝΑΙ  

3 Το μενού θα πρέπει να προσδιορίζεται από τον υποψήφιο 

ανάδοχο στην τεχνική του προσφορά: 

ΝΑΙ  

4 Ορεκτικά 

 3 διαφορετικές κατηγορίες ορεκτικών ανά 

τέσσερα άτομα (Ενδεικτικά πιάτα ορεκτικών: 

κασεροκροκέτες, μελιτζανομπουρεκάκια, 

κολοκυθοκεφτέδες, αμπελοσαρμάδες σπιτικοί, 

λαχανικά σχάρας, ποικιλία τυριών, κ.α).  

Σαλάτες 

 2 διαφορετικές κατηγορίες σαλάτας ανά 

τέσσερα άτομα. (Ενδεικτικοί τύποι σαλάτας: 

χωριάτικη παραδοσιακή, παντζάρι, πολίτικη,  

λαχανοσαλάτα με καρότο, μαρουλοσαλάτα με 

ρόκα, τυροσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα,  κ.α).   

Κυρίως φαγητό 

 10 διαφορετικοί τύποι πιάτων/κρεατικών, μία 

μερίδα ανά άτομο (Ενδεικτικά πιάτα: μοσχάρι 

τας κεμπάπ, μπιφτέκια σχάρας, σουτζουκάκια, 

σουβλάκια κοτόπουλο, Σουβλάκια χοιρινά, 

μπριζόλες γάλακτος μοσχαρίσιες- χοιρινές, 

κατσικάκι-αρνάκι σούβλας, κοντοσούβλι κ.α) 

 3 συνοδευτικά κρεατικών ένα για κάθε μερίδα 

(Ενδεικτικά πιάτα: Πατάτες τηγανητές ή 

φούρνου με λεμόνι-ρίγανη, Ριζότο μπασμάτι, 

ζυμαρικά, κ.α’) 

Επιδόρπια 

 Φρούτα Εποχής – διάφορα γλυκά. 

Ποτά (απεριόριστη κατανάλωση) 

 Κρασί λευκό – κόκκινο επώνυμης ετικέτας – 

Μπύρες – Αναψυκτικά (όλα τα είδη) – Χυμοί – 

Εμφιαλωμένο Νερό – Ανθρακούχο Νερό.  

ΝΑΙ  

5 Η εξυπηρέτηση απαιτείται να παρέχεται από 

ειδικευμένους σερβιτόρους και ο εξοπλισμός να 

ΝΑΙ  
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περιλαμβάνει τραπέζια  με  υφασμάτινα 

τραπεζομάντηλα, σερβίτσια πορσελάνης ή από γυαλί και 

μεταλλικά μαχαιροπήρουνα. 

6 Σύνολο μερίδων που θα απαιτηθούν 20 ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Πιστωτικού/ Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ...................................... 

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 
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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 Τράπεζα/Ίδρυμα/Υπηρεσία 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 του Πιστωτικού /Χρηματοδοτικού 

Ιδρύματός/Υπηρεσίας 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 το Ίδρυμά μας 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 

4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 
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xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxix Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ω Ν  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» 

Για το Τμήμα ……. της Προκήρυξης 973/03.05.2018 

 

ΜΕΤΑΞΥ 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΚΑΙ 

 

……………………………….. 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΆΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΆΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΆΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

ΆΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 9 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΆΡΘΡΟ 10 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ 

ΆΡΘΡΟ 11 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΆΡΘΡΟ 12 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 14 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΆΡΘΡΟ 15 ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

ΆΡΘΡΟ 16 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

ΆΡΘΡΟ 17 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 19 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΆΡΘΡΟ 20 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΆΡΘΡΟ 21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΆΡΘΡΟ 22 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΆΡΘΡΟ 23 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΆΡΘΡΟ 24 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για το Τμήμα ……. της Προκήρυξης 973/03.05.2018 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 2018 [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω 

συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που 

εδρεύει στον Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Τέρμα Ικάρων Φοίνικα, Τ.Κ 55102, με 

Α.Φ.Μ.090287617, ΔΟΥ Καλαμαριάς , νομίμως εκπροσωπούμενη από 

……………………………………, χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την 

[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου 

διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την με αριθ.πρωτ.973/03.05.2018 Διακήρυξη. 

και αφετέρου 

Η εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της 

συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο εξής 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 

Η εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], 

έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] 

σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] 

Η εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], 

έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] 

σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον 

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] 

Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης Ένωσης του Συμβολαιογράφου 

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση Εταιρειών) αποκαλείται στο 

εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  
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συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο 

της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση της Σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για το 

Τμήμα ……. της Προκήρυξης 973/03.05.2018 στο πλαίσιο  

της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Σ.ΔΙ 2014-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5000233. 

ή /και 

της πράξης  «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018 - 2021»  με κωδικό ΟΠΣ 5010725  

 

ή 

του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΣΔι (ΚΑΕ 0815), οικονομικού έτους 2018. 

 

Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στα Παραρτήματα 

Ι–ΙΙΙ που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την 

έννοια που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

Ανάδοχος  Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και έχει κληθεί να υπογράψει τη 

σύμβαση και να υλοποιήσει το σύνολο του έργου.  

Αναθέτουσα αρχή Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών καλουμένη εν συντομία 

(ΕΣΔι) 

Κύριος του Έργου  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) 

Αντίκλητος ή  

Εκπρόσωπος  

Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, 

στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 

(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 

επικοινωνίας του ……………… με αυτόν.  

Διακήρυξη  Το υπ΄αριθμ. ………………………/00 – 00 -- 2018 τεύχος των 

προδιαγραφών που περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και 

τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο δημόσιος 

διαγωνισμός.  

ΕΠΕ  Επιτροπή Παραλαβής Έργου.  
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Έργο  Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης Τμήμα ……. της Προκήρυξης 

973/03.05.2018 

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για 

την υλοποίηση του έργου.  

Σύμβαση  Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο του έργου μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών, της ΕΣΔι και του αναδόχου του έργου, 

που έχει επιλεγεί για την εκτέλεση του έργου. Περιλαμβάνει όλα τα 

νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και αλληλογραφία 

όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.  

Συμβατικά τεύχη  Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της ΕΣΔι και του αναδόχου, καθώς 

και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Απόφαση Κατακύρωσης  

γ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου και,  

δ. τη Διακήρυξη.  

Συμβατική Τιμή  Το συνολικό τίμημα της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) αναθέτει και ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται στο άρθρο ………….. της παρούσας την 

εκτέλεση του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» Τμήμα ……. της Προκήρυξης 

973/03.05.2018 στο πλαίσιο  

της Πράξης με τιτλο «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Σ.ΔΙ 2014-2018»  με κωδικό MIS 5000233 

ή/και 

της πράξης  «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018 - 2021»  με κωδικό ΟΠΣ 5010725  

 

ή 

του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΣΔι (ΚΑΕ 0815), οικονομικού έτους 2018. 

που στο εξής θα αναφέρεται ως έργο. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 

προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ. 973/03.05.2018  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης κατακύρωσης της Διευθύντριας  

Οικονομικού Προγραμματισμού  και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι. 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων : CPV :  55520000-1  Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα I και II της 

παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Την παροχή των παρασχεθεισών υπηρεσιών προς την ΕΣΔΙ θα πιστοποιεί η σύνταξη 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής. 

Η πληρωμή της αναδόχου θα πραγματοποιείται σταδιακά με την έκδοση παραστατικού 

(δελτίου αποστολής και τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) στο τέλος της διεξαγωγής κάθε 

σεμιναρίου/ ημερίδας ή εκδήλωσης.  

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως την 31/12/2018. 

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

3.2 Πριν από την οργάνωση κάθε σεμιναρίου (σε ενδεικτική προθεσμία δέκα ημερών Σε 

ενδεικτική προθεσμία δέκα ημερών), η ΕΣΔι θα ειδοποιεί τον ανάδοχο για τον ακριβή αριθμό  

μερίδων, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών αυτού.  

Αν οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν κατά το χρόνο που υποδεικνύει η αναθέτουσα αρχή, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής η οποία 

συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και 

ο ανάδοχος.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

18PROC003036728 2018-05-03



38 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το ως άνω πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από τη Διευθύντρια Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Σχολής με απόφασή της, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον  θυ6ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με το 

άρθρο 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Η παροχή των υπηρεσιών του έργου από τον ανάδοχο και η παραλαβή τους από την επιτροπή 

παραλαβής , γίνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των…. 

….(ολογράφως και αριθμητικώς)………..€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 

επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου 

για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΣΔι. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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6.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% με την ολοκλήρωση της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας και την έκδοση 

του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού εφόσον πρόκειται 

για εταιρεία και 20% εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση.  

Πέραν του συμβατικού τιμήματος ο ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της 

αναθέτουσας αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή 

εξ αφορμής αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της μόνο σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016  

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο/Η ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] 

εγγυητική επιστολή της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Πιστωτικού/Χρηματοδοτικού 

Ιδρύματος/Υπηρεσίας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών, 

[ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ  για 

την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

9.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο/Η ανάδοχος: 

 εγγυάται για τη διάθεση, του αναφερομένου στην Προσφορά του/της, προσωπικού για 

την υλοποίηση του έργου, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα, 

ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 

επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας με τους συμμετέχοντες στις δράσεις και τα στελέχη 

της ΕΣΔι. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΣΔι δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του 

προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 
άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  

 είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στην 

ΕΣΔι ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος/η ο/η συγκεκριμένος/η ανάδοχος προς την 

αποκατάστασή της. 

 υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στην επιτροπή παραλαβής όλες τις πληροφορίες που 

θα του/της ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία εκτέλεσης της Σύμβασης. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο/η ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την ΕΣΔι, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

 οφείλει να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

ΕΣΔι. Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι  η σύμβαση 

δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις 

απόψεις της σχετικά με την μη παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών.  

9.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή συμμετέχει στην υλοποίηση της Σύμβασης με δικό της στελεχιακό 

δυναμικό με στόχους: 

Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου του Έργου. 
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Την έγκαιρη εξασφάλιση στον ανάδοχο όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων / 

διαθέσιμων στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από πλευράς της αναθέτουσας αρχής 

που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του έργου. 

Επιπρόσθετα, η αναθέτουσα αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις 

ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Η αναθέτουσα αρχή θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο το συντομότερο δυνατό από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο Έργο, οι οποίοι θα μετέχουν 

ενεργά σε όλη τη διάρκεια του Έργου, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους 

εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών. 

Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο 

προσωπικό του εκάστοτε Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλειά του 

κατά την εκτέλεση του έργου. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου. 

9.3 Κοινές υποχρεώσεις Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις 5 

εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη 

Σύμβαση. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του 

εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις 

διάφορες δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα είναι η 

Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια 

ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λπ.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 

9.4 Πρόσθετες υποχρεώσεις σε περίπτωση Ένωσης 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από 

κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι της αναθέτουσας αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του 

τρόπου πληρωμής και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή 

ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές 

τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της αναθέτουσας 
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αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου 

ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη 

της Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη απώλειας ή ζημίας του εξοπλισμού ή 

μέρους αυτού, ασφαλίσιμου ή μη, και αντίστοιχα ο εκάστοτε ανάδοχος φέρει την πλήρη 

ευθύνη για κάθε κίνδυνο, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των παραδοτέων της 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης 

του εξοπλισμού, όσο και κατά το χρόνο λειτουργίας του, μέχρι την ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης. 

Μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης, και μόνο τότε, ο ανάδοχος 

απαλλάσσεται από τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο/Η ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης 

μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις 

της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του αναδόχου. 

Από την εκτέλεση του έργου καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της αναθέτουσας 

αρχής και του προσωπικού του αναδόχου που ασχολείται με το έργο. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Ο/Η ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που 

υπαγορεύονται από τις Αρχές, και την τυχόν συμμετοχή του σε άλλους διαγωνισμούς, ούτε 

να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Ειδικότερα, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν στην 

αντίληψη του αναδόχου (γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης και που 

ρητά προσδιορίζονται ως εμπιστευτικά από την αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να 

γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  
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13.1 Πριν από την οργάνωση κάθε σεμιναρίου (σε ενδεικτική προθεσμία 10 ημερών), η ΕΣΔι 

θα ειδοποιεί τον ανάδοχο για τον ακριβή αριθμό μερίδων, που απαιτούνται για την κάλυψη 

των αναγκών αυτού.  

Αν οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν κατά το χρόνο που υποδεικνύει η αναθέτουσα αρχή στον 

ανάδοχο επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν. 

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

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

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

13.2. Ο/Η ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

αν δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής έγγραφης πρόσκλησης, εάν δεν εκπληρώσει 

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

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

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης. 

Στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

13.3. Ο/Η ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΤΩΧΕΥΣΗ 
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Εάν ο/η ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή 

εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να 

διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή 

συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, η αναθέτουσα αρχή δύναται να τερματίσει τη 

Σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή 

ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του 

κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι 

δυνατόν, εκτός από τον τερματισμό της σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης 

από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την 

σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με 

άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους 

μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός ευλόγου χρόνου και εγκριθεί από την 

αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο/Η ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

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

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, 

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

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

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από την αναθέτουσα αρχή και για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως 

αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την πάροδο είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίησή της . 

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
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17.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συμπερίληψη του Έργου στον κατάλογο των 

δράσεων / έργων που χρηματοδοτούνται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και στον οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες 

σχετικά με το δικαιούχο, τον τίτλο του Έργου και το ύψος της χρηματοδότησης που του 

χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

17.2 Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η 

αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της 

Ελλάδας, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και 

διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτούμενων μέσω του ΕΣΠΑ. Στους ελέγχους αυτούς 

ενδέχεται μέρος της διαδρομής ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος του εν λόγω Έργου. 

17.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του 

έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 

συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές 

εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία 

θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών 

που δημιουργούνται από τη σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Θεσσαλονίκη 

αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης μαζί με τα παραρτήματά της κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτή ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, ισχύουν 

όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α. η ……………………….. Απόφαση Κατακύρωσης 

β. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] προσφορά του αναδόχου 

γ. η ……………………… διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής.  

ΑΡΘΡΟ  19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής, 
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ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 20 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του 

αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 

επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που 

πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός 

απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 15 ημερών 

κατέβαλε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την 

παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά 

και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 22 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση έγγραφες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις 

πρέπει να γίνονται στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική 

επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή με fax, σε κάθε περίπτωση στα στοιχεία επικοινωνίας 

των μερών που αναγράφονται παρακάτω: 

Προς την ΕΣΔι: Προς τον Ανάδοχο: 

Όνομα: Όνομα Αντικλήτου: 

Ιδιότητα: Ιδιότητα: 

Διεύθυνση: Διεύθυνση: 
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Οδός: Οδός: 

Αριθμός: Αριθμός: 

Τ.Κ: Τ.Κ: 

Πόλη: Πόλη: 

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 

Φαξ: Φαξ: 

E-mail: E-mail: 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία 

κατατέθηκαν στην αναθέτουσα αρχή και ένα έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:  

 

Τμήμα …… 

 

………………………………………………………… 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55520000-1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.  

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών εστίασης της παρούσας σύμβασης θα καθορίζεται 

κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή και ενδεικτικά …. μέρες πριν την διεξαγωγή 

εκάστου σεμιναρίου/ ημερίδας/ επίσκεψης. 
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