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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018 

Η ΕΣΔι, για την υλοποίηση του προγράμματος προεισαγωγικής εκπαίδευσης του 

έτους 2018 και συγκεκριμένα της πράξης «Προεισαγωγική Εκπαίδευση ετών 2018 – 

2021» κατά το μέρος που αφορά στην ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά, θα προβεί σε οδικές 

μετακινήσεις εντός του νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

πρόγραμμα σπουδών (εκπαιδευτικές επισκέψεις σε δικαστικά καταστήματα και 

καταστήματα κράτησης).  

Η ΕΣΔι, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνεχιζόμενη κατάρτιση Ε.Σ.ΔΙ 

2014-2018» και για την άρτια διοργάνωση των επιμορφωτικών της προγραμμάτων, θα 

αναλάβει την οδική μεταφορά, εντός του νομού Θεσσαλονίκης, των επιμορφωτών και 

των επιμορφούμενων δικαστικών λειτουργών. Για το 2018 έχουν σχεδιαστεί εννιά (9) 

επιμορφωτικά σεμινάρια και επιστημονικές διαλέξεις στην έδρα της ΕΣΔι στη 

Θεσσαλονίκη. Η μεταφορά των δικαστικών λειτουργών θα πραγματοποιείται κατόπιν 

επικοινωνίας με αρμόδιο υπάλληλο της ΕΣΔι, προκειμένου να προσδιορίζεται ο 

αριθμός των μετακινούμενων και η διαδρομή.  

Η ΕΣΔι, στο πλαίσιο εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και για τη φιλοξενία 

αλλοδαπών δικαστών και σπουδαστών χωρών μελών του δικτύου ευρωπαίων δικαστών 

(EJTN), οι οποίοι την επισκέπτονται ενόψει πραγματοποίησης προγραμμάτων 

ανταλλαγής και σεμιναρίων, θα πραγματοποιήσει οδικές μεταφορές εντός του νομού 

Θεσσαλονίκης και περιηγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.  

Οι λεπτομέρειες του φυσικού αντικειμένου, όπως τα δρομολόγια και οι τύποι των 

λεωφορείων, προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι. 

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

παροχής της υπηρεσίας του, στο τίμημα που θα προκύπτει σύμφωνα με τις επιμέρους 

τιμές της προσφοράς του για λεωφορεία συγκεκριμένων θέσεων επιβατών βάσει των 

πινάκων του Παραρτήματος I. 

H σύναψη της σύμβασης δεν ιδρύει υποχρέωση της ΕΣΔι προς χρήση ελάχιστου 

αριθμού λεωφορείων, ούτε σε εξάντληση του προϋπολογισμού της σύμβασης. 
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Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανάθεσης, βρίσκεται κάτω από τα όρια 

του συνοπτικού διαγωνισμού, δεν υπερβαίνει δηλαδή τις οκτώ χιλιάδες ευρώ 

(8.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


