
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ   Θεσσαλονίκη, 19.6.2020 
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη                           Αριθμ.Πρωτ :946 

Τ.Θ.  :22      
Ταχ.Κωδ.:551 02  
Τηλέφωνο :2310-494105 
Telefax :2310-494124 
Πληροφορίες :Σελήνη Ακριτίδου 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔι, ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

ΑΠ΄ΑΥΤΗΝ. 

Έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες 

διατάξεις» (A΄164),  

2. το π.δ. 165/1996 «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της 

Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Α΄118),  

     3.την 8266/1995 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ειδικός Κανονισμός 

Οικονομικής Διαχειρίσεως Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Β΄183), 

4.τη με αρ. 34/15.6.2020  Πράξη του Γενικού Διευθυντή  της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών 

5.το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α΄112), 

6.Το ΦΕΚ 2718/8-10-2012 τεύχ.Β ΄Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Να καταθέσει προσφορά για την τοποθέτηση και λειτουργία δύο (2) αυτόματων 
πωλητών αναψυκτικών, ροφημάτων και ενός (1) αυτόματου πωλητή τυποποιημένων 
ειδών  στον ισόγειο χώρο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κάλυψη 
των αναγκών των σπουδαστών, των διδασκόντων και του εν γένει προσωπικού της 
Σχολής, η οποία θα έχει διάρκεια δύο(2) ετών. 
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Η προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα. Οι προσφορές 
πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30.6.2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 
στην έδρα της Σχολής, εντός σφραγισμένου φακέλου  προκειμένου να αναζητηθεί ο 
προμηθευτής / πάροχος με γνώμονα τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που 
προκύπτει από το άθροισμα όλων των προτεινόμενων τιμών των επιμέρους 
προσφερόμενων ειδών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή την 
30.6.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30΄, στην έδρα της Σχολής. Κατά την εν λόγω 
διαδικασία έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα καταθέσει 
προσφορά ή ο υπό αυτόν εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι που το αντικείμενο της 
δραστηριότητάς τους  έχει σχέση με το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: 

1.Αίτηση του συμμετέχοντος με τα πλήρη στοιχεία που δηλώνει το ενδιαφέρον  του για 
τη συμμετοχή του (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ)  

2.Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
προσφέρων κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία ή την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 

3.Να διαθέτει ISO 22000:2005 και ISO 9001:2015 
 
4.Περιγραφή κατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού 
 
5.Πιστοποιητικά καταλληλόλητας Αυτομάτων Πωλητών CE 
 

6.Κατάλογος προσφερόμενων ειδών με τις αναγραφόμενες τιμές 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτές διαμορφώνονται με τις ανώτατες 
ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΙΜΩΝ) 

Ο Γενικός Διευθυντής 
α.α 

 

Η Διευθύντρια Κατάρτισης & Επιμόρφωσης 
της Διοικητικής Δικαιοσύνης 

 

    
Αικατερίνη Περιστεροπούλου 

Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. 
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Τα πιο κάτω παραρτήματα Ι & ΙΙ είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης: 

Παράρτημα Ι 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΥΟ  (2)  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ  ,  ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΟΣ  (1)  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΠΩΛΗΤΗ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ    ΣΤΟΝ  ΙΣΟΓΕΙΟ  ΧΩΡΟ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,  ΓΙΑ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ,  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ,  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΕΝ  ΓΕΝΕΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 

Δηλώνω  ότι  έχω  μελετήσει  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  πρόσκλησης  και  τους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Δηλώνω ότι είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις  υποχρεώσεις της παρούσας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

E‐MAIL   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

 

……………………../………………/…………..Ημερομηνία, Τόπος 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας  ………………………..υπογραφή/σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 
 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ  Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ  Φ.Π.Α. 

α)Νερό εμφιαλωμένο πλαστικό 500 ml  €  € 

β)Αναψυκτικά  (σε Can & Pet)  €  € 

γ)Αναψυκτικά light (σε Can & Pet)  €  € 

δ)Χυμοί  TETRAPAK 330 ml  €  € 

ε)Χυμοί TETRAPAK 250 ml  €  € 

στ)Χυμοί ανάμεικτοι TETRAPAK 330 ml  €  € 

ζ)Χυμοί ανάμεικτοι TETRAPAK 250 ml  €  € 

Σύνολο  €  € 

 
 
 

ΡΟΦΗΜΑΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ  Φ.Π.Α. 

α)Espresso (ζεστό‐ κρύο)   €  € 

β)Cappuccino (ζεστό – κρύο)   €  € 

γ)Στιγμιαίος καφές (τύπου ΝΕΣ) ζεστός/ 
κρύος τύπου φραπέ  

€  € 

δ)Σοκολάτα ζεστή/ κρύα    € 

ε)Καφές φίλτρου    € 

στ)Τσάι    € 

Σύνολο  €  € 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ  Φ.Π.Α. 

α)Κρουασάν  €  € 

β)Μπάρες δημητριακών  €  € 

γ)Σοκολάτες ‐ Γλυκίσματα  €  € 

δ)Πατατάκια  €  € 

ε)Κρύα Σάντουιτς  €  € 

Σύνολο  €  € 

 
 
 

Θεσσαλονίκη  ……………/6/2020 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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