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ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                                  Αναρτητέα στο Διαδίκτυο      

Ταχ.Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων,                                                       και στο Μητρώο Συμβάσεων  

Φοίνικας Καλαμαριάς  

Ταχ. Κώδικας : 55 102 

Ταχ.Θυριδα : 22 

Τηλ.: 2310-494 110,111,112 

E-mail : oikonomiko@esdi.gr 

Ιnternet: http://www.esdi.gr                                                Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2017 
                                                               Αριθ.πρωτ. 153 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 «Μεταφορά-Διαμονή-Μετακίνηση των  Εκπαιδευομένων της ΚΒ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και  των συνοδών αυτών» 

ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΒ’ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ» με Α/Α 5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014-2018», 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS:5000232 ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια τριάντα ένα ευρώ και τρία λεπτά (1.031,03 €) ανά άτομο 
{ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 
(59.799,74 €) για το σύνολο των 58 ατόμων},  συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων 
και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ταξινόμηση κατά CPV: 60400000-2, 55000000-0, 60100000-9 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 09.05.2017 Ημέρα: Τρίτη  Ώρα : 09.00’  

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Εγκαταστάσεις ΕΣΔι, Τέρμα Φοίνικα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης προκήρυξης στην ιστοσελίδα  

(http://www.esdi.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι, στο 
πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο Μητρώο   

 26 Απριλίου 2017 

http://www.esdi.gr/
ΑΔΑ: ΩΤ2Φ46ΨΧ0Α-80Ψ
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ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: «Μεταφορά-Διαμονή-Μετακίνηση των Εκπαιδευομένων της ΚΒ΄ 

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

28.05.2017 έως 01.06.2017, στις πόλεις του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου, για την 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα 

το Λουξεμβούργο και στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο,  στα 

πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. 
 
Κριτήριο αξιολόγησης : Η χαμηλότερη τιμή ανά άτομο  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

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

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

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

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

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

5. το ν.4270/2014 (Α 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 

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

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

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

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

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

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

ΑΔΑ: ΩΤ2Φ46ΨΧ0Α-80Ψ



3 

  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   
 

12. τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης» (Β΄540), όπως τροποποιήθηκε με τη YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020», 

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

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

15. τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1081/2006, 

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

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

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

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

20. 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), 

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

22. το ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α' 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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23. το ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 226), 

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

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

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

27. τις ανάγκες αεροπορικής μεταφοράς-διαμονής-μετακίνησης των Εκπαιδευομένων της 
ΚΒ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και των συνοδών 
αυτών στις  28.05.2017 έως 01.06.2017, στις πόλεις  του Λουξεμβούργου και του 
Στρασβούργου  για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων, στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο και στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου στο Στρασβούργο,  στα πλαίσια  της πρακτικής τους άσκησης. 

28. το με αριθ.πρωτ. 99/08.03.2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ005891176 2017-03-08) αίτημα έγκρισης 
δαπάνης της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της ΕΣΔι,  

29. τη με αριθ.πρωτ. 163/04.04.2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ006095463 2017-04-24) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 170 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της ΕΣΔι και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 
69ΕΑ46ΨΧ0Α-Β42, 

30. τη με αριθ. πρωτ. 1212/24.04.2017 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης της 
τροποποίησης του τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5000232, 

31. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 152/26.04.2017 απόφαση του Διευθυντή Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι, με την οποία 
εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την εκπαιδευτική 
επίσκεψη στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για τους εκπαιδευόμενους της ΚΒ΄ σειράς της ΕΣΔι. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή ανά άτομο και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς-
διαμονής-μετακίνησης στους Εκπαιδευομένους της ΚΒ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών και τους συνοδούς τους για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
επισκέψεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο και στο 
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Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο,  στα πλαίσια  της πρακτικής τους 
άσκησης, μέσω της υπογραφής σύμβασης και με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 
χιλίων τριάντα ενός ευρώ και τριών λεπτών (1.031,03 €) ανά άτομο {ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδες 
επτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (59.799,74 €) για το σύνολο των 
58 ατόμων},  συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

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

Η ανωτέρω δαπάνη πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης με ίδια μέσα του 
υποέργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΒ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ» με Α/Α 5 της Πράξης με 
τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014-2018» και κωδικό ΟΠΣ 5000232, η οποία 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-
2020», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.  

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

                                            Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού  

και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι 

 

 

 

 

Δημήτριος Πέππας 

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Πρόχειρο διαγωνισμό σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή ανά άτομο, για α) τη μεταφορά των εκπαιδευομένων της ΚΒ΄ Σειράς της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και των συνοδών τους στην πόλη του Λουξεμβούργου 
(αεροδρόμιο Φρανκφούρτης) και επιστροφή από την πόλη του Στρασβούργου (αεροδρόμιο 
Στουτγάρδης) και β) τη διαμονή τους με μίσθωση δίκλινων και μονόκλινων δωματίων σε 
ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με πρωϊνό και γ) τη μετακίνηση των παραπάνω για εκπαιδευτικές 
επισκέψεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο και στο 
Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με έδρα το Στρασβούργο,  στα πλαίσια  της 
πρακτικής τους άσκησης. 
  
      
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο 1 

1.1    Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η υλοποίηση των υπηρεσιών μεταφοράς-διαμονής-
μετακίνησης  των εκπαιδευομένων της ΚΒ΄ Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και 
των συνοδών τους, στην πόλη του Λουξεμβούργου για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
επισκέψεων  στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο και στην πόλη 
του Στρασβούργου για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με έδρα το Στρασβούργο  στα πλαίσια  της πρακτικής τους άσκησης. 

 Το ημερήσιο πρόγραμμα για την κάθε ομάδα εκπαιδευομένων αναλύεται ως εξής: 
   Α) Η Ομάδα θα αποτελείται από πενήντα οκτώ (58) άτομα συνολικά (55 

εκπαιδευομένους και 3 συνοδούς), θα έχουν ημερομηνία αναχώρησης την 28η Μαΐου 2017, 
ημέρα Κυριακή και ημερομηνία επιστροφής την 1 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη (σύνολο ημερών 
5). Ειδικότερα:  

28/05/2017 Αναχώρηση για την Φρανκφούρτη αεροπορικώς (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη – 
Φρανκφούρτη) 
28/05/2017  Μετάβαση στο Λουξεμβούργο ( οδικώς) και διανυκτέρευση 
29/05/2017 Επίσκεψη στα Δικαστήρια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με έδρα στο    
Λουξεμβούργο και διανυκτέρευση. 
30/05/2017 Επίσκεψη στα Δικαστήρια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με έδρα στο    
Λουξεμβούργο και αναχώρηση οδικώς για Στρασβούργο -διανυκτέρευση. 
31/05/2016 Επίσκεψη στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα στο 
Στρασβούργο-διανυκτέρευση 
01/06/2017 αναχώρηση από Στρασβούργο για Στουτγάρδη (οδικώς) και επιστροφή 
αεροπορικώς στην Ελλάδα ( Θεσσαλονίκη – Αθήνα) 

  
Οι ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να 

περιλαμβάνουν: 
1.     Αεροπορικά  εισιτήρια από τον τόπο της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων (Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη) με προορισμό την Φρανκφούρτη και αντίστοιχη επιστροφή από τη 
Στουτγάρδη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις για τις πόλεις-προορισμούς της 
εκδρομής, οι αντίστοιχες πτήσεις θα πρέπει να έχουν προορισμό τα αεροδρόμια άλλων πόλεων 
με χιλιομετρική απόσταση κάτω των 200χλμ, από τους αρχικούς προορισμούς. Ο 
προγραμματισμός των πτήσεων θα πρέπει να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 
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μετακίνηση των συμμετεχόντων και την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων 
εκπαιδευτικών επισκέψεων. Συγκεκριμένα η πτήση άφιξης από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και 
ύστερα στη Φρανκφούρτη της 28ης Μαΐου,  πρέπει να προγραμματιστεί έτσι ώστε να μην υπάρχει 
καθυστέρηση στο αεροδρόμιο (για τους ταξιδεύοντες από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη), να υπάρχει 
ο απαραίτητος χρόνος για το αεροπορικό ταξίδι και την οδική μετάβαση και την τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο για τη διανυκτέρευση, ενώ η πτήση αναχώρησης από τη Στουτγάρδη (προς 
Θεσσαλονίκη –Αθήνα) την 1η Ιουνίου αντίστοιχα, πρέπει να προγραμματιστεί επίσης με τον ίδιο 
τρόπο, για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των συμμετεχόντων και την επιστροφή τους σε εύλογο 
χρόνο. Η βεβαίωση της προ κράτησης των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να προκύπτει από 
επίσημο παραστατικό της αεροπορικής εταιρείας.  
2. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Λουξεμβούργο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και δύο (2) 
διανυκτερεύσεις στο Στρασβούργο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωϊνό, ως ανωτέρω. Οι συνοδοί  
θα διαμένουν σε μονόκλινα δωμάτια και οι εκπαιδευόμενοι σε δίκλινα (ή σε περίπτωση που 
χρειαστεί τρίκλινα)  στο ίδιο ξενοδοχείο.  
3. Διάθεση λεωφορείου για τις μετακινήσεις που έχουν σχέση με το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και τη μετακίνηση από Φρανκφούρτη προς Λουξεμβούργο, από Λουξεμβούργο προς  
Στρασβούργο, από Στρασβούργο προς Στουτγάρδη καθώς και για τις μετακινήσεις από και προς 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Οι  μετακινήσεις από Φρανκφούρτη προς Λουξεμβούργο, από Λουξεμβούργο προς  
Στρασβούργο από Στρασβούργο προς Στουτγάρδη θα γίνουν οδικώς, όπως ορίζεται στο 
πρόγραμμα.  

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

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

1.3   Οι όροι της προκηρύξεως θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού, εκτός αν ρητά 
ορίζεται το αντίθετο. 

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

 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 2 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 

 
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων, της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
β) Πρακτορεία ταξιδίων, πράκτορες και λοιποί.  Πρόσωπα , που αποδεδειγμένα ασκούν συναφές 
με το αντικείμενο της προκήρυξης επάγγελμα. 

Ο προσφέρων θα πρέπει:  

1. να μην 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.  

2. να μην τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

3. να μην έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

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

5. να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικά με την 
επαγγελματική του διαγωγή. 

ΑΔΑ: ΩΤ2Φ46ΨΧ0Α-80Ψ



9 

  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   
 

6. να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του. 

7. να έχει διεκπεραιώσει κατά την τελευταία διετία μία τουλάχιστον σύμβαση παρόμοια με 
τη δημοπρατούμενη. 

 

Άρθρο 3 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

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

1. Συμπληρωμένο σε έντυπη μορφή και υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016 (Παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης). 

2. Εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, εκπροσώπου του προσφέροντος για τη 
διενέργεια πράξεων για λογαριασμό αυτού στο πλαίσιο του διαγωνισμού (πχ κατάθεση 
προσφοράς, παρουσία κατά την αποσφράγιση των προσφορών κλπ), σε περίπτωση μη 
αυτοπρόσωπης εμφάνισης του προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του. Δεν 
απαιτείται εξουσιοδότηση σε περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς με εταιρεία 
ταχυμεταφοράς. 

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, το ΤΕΥΔ αφορά και υποβάλλεται από κάθε μέλος 
που συμμετέχει νόμιμα σε αυτή.  

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 

Άρθρο 4 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο προσωρινός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν 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. 
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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 

- δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικά με την 
επαγγελματική του διαγωγή. 

Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίζει για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και 
ΕΕ) και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ), και για το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από 
το οποίο να προκύπτουν τα ανωτέρω.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

5. 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 
ισχύουν για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται από ένορκη 
βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή 
οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής, όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο 
ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. Στην 
περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα 
δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, της οποίας τη γνησιότητα 
βεβαιώνει η αρμόδια αρχή ή συμβολαιογράφος.  
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Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εντοπισμού 
πλημμέλειας σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης μειοδότη προς 
προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται, κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Επιστρέφεται στο σύνολό της 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 
σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

 

Άρθρο 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την 02.06.2017. 

 

Άρθρο 7 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά άτομο. Η προσφερόμενη τιμή 

αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκφράζεται σε ευρώ και περιλαμβάνει όλες τις 

προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου. Σε περίπτωση 

ενδεχόμενης διαφοροποίησης του αριθμού των μετακινούμενων εκπαιδευομένων-εκπαιδευτών 

για λόγους ανωτέρας βίας (ασθένεια, οικογενειακοί λόγοι κλπ.), η προσφερόμενη τιμή 

παραμένει η ίδια και δεσμεύει τον προσφέροντα. Οι τιμές της προσφοράς είναι σταθερές καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Άρθρο 8 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο 

εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή με συστημένη ταχυδρομική 

επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών. 
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Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 8 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο 

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

κος Ιωάννης Γεωργαντάς 2310 494109 κα Παπαδοπούλου Ευφημία  (τηλ: 2310 494 132, φαξ: 

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

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

ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν 

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

 

Άρθρο 9 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

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

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

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

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

συμμετοχής» έχει ως περιεχόμενο τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 και ο δεύτερος με τίτλο 

«Οικονομική προσφορά» έχει ως περιεχόμενο την οικονομική προσφορά. 

Στον υποφάκελο με τίτλο «Οικονομική προσφορά» ο προσφέρων υποχρεούται να  συμπεριλάβει, 

πλην της έγγραφης οικονομικής του προσφοράς, και ξεχωριστό έγγραφο, στο οποίο θα 

περιγράφει/παρουσιάζει αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 1 της 

παρούσας (στοιχεία, ημερομηνίες και ώρες όλων των πτήσεων, αριθμό λεωφορείων και διάρκεια 

για όλες τις οδικές μετακινήσεις, ξενοδοχεία, δωμάτια και προσφερόμενες από αυτά υπηρεσίες 

κλπ.) 

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

Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής 

τιμών απορρίπτονται. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εξήντα (60) 

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

ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Άρθρο 10 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.00, στα γραφεία της ΕΣΔι, Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς, (ΤΘ 22), ΤΚ 55102, από τριμελή 

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

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

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

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

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

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

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

 

Άρθρο 11 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

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

Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται 

επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 

επαρκές και εύλογο. Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της 

συμφωνίας και των εκτελεστικών της συμβάσεων.  

 

Άρθρο 12 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του βιβλίου I του ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 
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β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 

ν.4412/2016, 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

η αναθέτουσα αρχή 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. 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 

συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση 

τέτοιων προσφορών. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 

να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 

οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την 

προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του ν.4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

6. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι διαγωνιζόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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Άρθρο 13 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

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

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

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

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή, όταν στρέφεται κατά της 

διακήρυξης, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Η ένσταση ασκείται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΣΔι), η οποία αποφασίζει 

εντός προθεσμίας 10 ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποία τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής απαιτείται, με την κατάθεσή της, καταβολή 

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

αξίας της σύμβασης, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της ΕΣΔι αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

 

Άρθρο 14 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

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

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

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

Συμβάσεων.   

 

Άρθρο 15 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η σύμβαση διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. 

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

σύμβασης υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Το κείμενο της 

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

πρόσκληση υποβολής προσφοράς και λοιπά συμβατικά τεύχη, απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. Για όσα θέματα δεν ορίζονται στην 

παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016. 
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Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού 

και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι 

 

 

 

 

Δημήτριος Πέππας 

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς 

 (Ανήκει στην     /2017) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών της ΕΣΔι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ικάρων 1, 55102  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.       /2017 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση 
της σύμβασης με τίτλο «Μεταφορά-Διαμονή-Μετακίνηση των Εκπαιδευομένων της ΚΒ΄ 
Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και  των συνοδών αυτών», 
προσφέρω για τις κάτωθι υπηρεσίες την ακόλουθη τιμή ανά άτομο: 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (58) ΑΤΟΜΩΝ (55 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ 3 ΣΥΝΟΔΟΙ): 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ 

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ/ΩΡΕΣ 

• ΠΤΗΣΕΙΣ 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΣΕ ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ 

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 

• ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ/ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

• ΠΡΩΙΝΟ 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ 

• ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

• ΑΠΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

• ΑΠΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:    (Ολογράφως)  Ευρώ/(Αριθμητικώς) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ1  

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

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

Προς 

Την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Ταχ.Δ/νση   : Τ.Θ. 22 

55 102   ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  (Τέρμα Φοίνικα) 

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

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

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

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

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

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… 
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

                                                           
1 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της ένωσης 
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Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  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: κος Ιωάννης Γεωργαντάς, κα Παπαδοπούλου Ευφημία 
- Τηλέφωνο: 2310 494109, τηλ: 2310 494 132 
- Ηλ. ταχυδρομείο: oikonomiko@esdi.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : esdi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Μεταφορά-Διαμονή-Μετακίνηση των  Εκπαιδευομένων της ΚΒ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και  των συνοδών αυτών (60400000-2, 55000000-0, 
60100000-9) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:oikonomiko@esdi.gr
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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.  
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 
κατάλογο iv: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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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:  

δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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;  

[]Ναι []Όχι 

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 και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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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: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiii· 

6. 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 προσώπουxv 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 
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, 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

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 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(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 α 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 σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 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):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤ2Φ46ΨΧ0Α-80Ψ



31 

  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   
 

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 αναφοράςxxviii, 
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 ιδιωτικούςxxix: 

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 κάτωθι υπογεγραμμένος, 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 κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxx, 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 δωρεάνxxxi. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος 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 Δήλώσης 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): [……]    
 

                                                           
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. 
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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. 

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”. 
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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. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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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 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi 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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