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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 755 

A. EΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ) με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 

2-4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ. 115 27, προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό διαγωνισμό και ζητά 

προσφορές με κριτήριο επιλογής την Χαμηλότερη Τιμή για την επιλογή Αναδόχου που θα 

αναλάβει την «παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για την προετοιμασία των σπουδαστών από 

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας στην 

Αγγλική γλώσσα, με το σύστημα IELTS», για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων, 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη και 

στο συνημμένο σε αυτή Παράρτημα «Α» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι   
χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (€ 16.120,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
Κωδικός CPV : 80340000-9 
 
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και από τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, στο μέτρο κατά το οποίο ισχύουν, κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας. 
 
Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:  
α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με 
το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει. 
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com 
Σε περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. 
 
 
 
1.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου που θα παράσχει υπηρεσίες 

εκπαίδευσης για την ταχύρυθμη προετοιμασία των σπουδαστών από τα ΗΑΕ, για την 
συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το 
διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα IELTS, σε επίπεδο General ή/και Academic.  
 

1.2 Το επίπεδο γλωσσομάθειας θα πιστοποιείται από το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα 
IELTS. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε σχεδίαση προγραμμάτων 
προετοιμασίας για εξετάσεις IELTS, στην Αγγλική γλώσσα (σε επίπεδο General ή/και 
Academic). Το υφιστάμενο επίπεδο γλωσσομάθειας των σπουδαστών στην αγγλική 
γλώσσα κυμαίνεται από Α2 έως Β1 κατά CEFRN. 
 

1.3 Η προετοιμασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες εντατικών 
μαθημάτων για ενδεικτικό αριθμό πενήντα δύο (52) μαθητών και θα περιλαμβάνει 
τριάντα (30) ώρες διδασκαλίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στις εγκαταστάσεις της 
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Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΕΑΒ στο Σχηματάρι Βοιωτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες λειτουργίας της ΕΑΒ, βάσει προγράμματος που θα αποστείλει ο Ανάδοχος 
στην Δ/νση Εκπαίδευσης. 
 

1.4 Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχεται από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να 
προβάλλει, έναντι της Ε.Α.Β, οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αξίωση 
που απορρέει από τέτοιο δικαίωμα. 
 

1.5 Το Έργο θα κατακυρωθεί στον επιτυχόντα μειοδότη με τον οποίον θα υπογραφεί 
σχετική σύμβαση.  
  

1.6 Κριτήριο κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι  
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές απολύτως συμμορφούμενοι με 
το Παράρτημα «Α» στις αντίστοιχες προβλεπόμενες στήλες. Προσφορές, οι οποίες 
δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
 

1.7 Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κεντρικό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο 
(2) ιδιαίτερους σφραγισμένους υποφακέλους, ένα με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» 
και ένα με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». Ο κεντρικός φάκελος θα φέρει την 
ένδειξη: 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 
Τανάγρα, Ταχ. Θυρ. 23 
320 09 Σχηματάρι 
Υπόψη: Τομέα Συμβάσεων και Διαγωνισμών 
 
 
Με την επισήμανση : ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ 

               ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο  755 
 
 
Οι προσφορές πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να έχουν παραδοθεί στην ΕΑΒ, είτε στα 
γραφεία της επί της Λ. Μεσογείων 2-4,  Πύργος Αθηνών (1ος όροφος), ΤΚ 115 27, Αθήνα, 
είτε στις εγκαταστάσεις Σχηματαρίου, ΤΚ 320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας έως την 4/10/2016, 
ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00 μ.μ. 
 
 
 
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της παρούσας διαδικασίας θεωρείται 

πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 

1.2 Η Ε.Α.Β. Α.Ε. δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή 
να επαναπροκηρύξει την παρούσα διακήρυξη, σε οποιοδήποτε στάδιο, χωρίς καμία 
υποχρέωση αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου των υποψηφίων. 
 

1.3 Όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις τυχόν δε παραβίαση τους από 
τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων κατά την υποβολή της προσφοράς 
οδηγεί σε αποκλεισμό τους από την διαδικασία. 
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1.4 Η Ε.Α.Β. Α.Ε. επιφυλάσσεται να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των 

στοιχείων που θα υποβληθούν.   
 
1.5 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, 

που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. 
 

1.6 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για 
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής  ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών.  
 

1.7 Υπεργολαβική ανάθεση του αντικειμένου του Διαγωνισμού στο σύνολό του δεν είναι 
αποδεκτή.  
 

1.8 Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν 
από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Ε.Α.Β. Α.Ε. 
αλληλεγγύως και σε ολόκληρο. 
 

1.9 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό πρόσωπα που ανήκουν 
στο προσωπικό της Ε.Α.Β. Α.Ε. ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτή, ή που στο 
παρελθόν κηρύχθηκαν έκπτωτοι από οποιαδήποτε δημόσια σύμβαση.    
 
 

2.     Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
2.1.  Ο  Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί  τη σύμβαση, καθ’ όλη τη διάρκειά της 

ακριβόχρονα και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε 
αυτήν. 

2.2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει την Δ/νση Εκπαίδευσης εγγράφως για το 
πρόγραμμα μαθημάτων- σπουδών και τον πίνακα προσωπικού με την λίστα των 
διδασκόντων καθηγητών τουλάχιστον (1) εβδομάδα νωρίτερα από την έναρξη των 
μαθημάτων. 

2.3.  Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του με το κατάλληλο προσωπικό, 
ήτοι υψηλά καταρτισμένους καθηγητές με εμπειρία στις εξετάσεις IELTS ώστε να 
υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση των σπουδαστών με τα (4) στοιχεία της εξέτασης- 
Παραγωγή προφορικού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού 
λόγου (ανάγνωση) και Παραγωγή γραπτού λόγου. 

2.4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό (υλικό 
προετοιμασίας  IELTS, σε μορφή hardcopy και ηλεκτρονική, σε μορφή βίντεο και 
επιθυμητά σε εφαρμογές κινητών, εξάσκηση των σπουδαστών με πραγματικά θέματα 
των εξετάσεων IELTS). 

2.5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σέβεται τις θρησκευτικές αντιλήψεις των σπουδαστών 
φροντίζοντας αντιστοίχως την εμφάνιση του, την θεματολογία των μαθημάτων, την 
φρασεολογία και συμπεριφορά του κ.λ.π. 

2.6.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΑΒ για τυχόν / ενδεχόμενη απουσία 
του προσωπικού του για σπουδαίο λόγο και να αντικαθιστά αυτόν για όσο χρόνο 
απαιτηθεί. Η ΕΑΒ μπορεί να διακόψει την αντίστοιχη σύμβαση, με αυτόν εφόσον η 
απουσία του είναι αδικαιολόγητη. 

2.7.  Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του με το κατάλληλο προσωπικό που θα αμείβει 
και καλύπτει αποδεδειγμένα ασφαλιστικά ο ίδιος, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. Επίσης 
οφείλει να προσαρμόζει κατά το δυνατόν τις ώρες εργασίας του προσωπικού του στις 
εργάσιμες ώρες της ΕΑΒ.  



4 
 

2.8.  Η ΕΑΒ  θα έχει το δικαίωμα για λόγους ασφαλείας, εάν υποπέσει κάποιος εργαζόμενος 
σε ποινικό αδίκημα, ή δημιουργεί προβλήματα  συνεργασίας να ζητά αλλαγές στο 
προσωπικό του Αναδόχου, ο δε Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά 
οιονδήποτε εργαζόμενο  εκ των υπ’ αυτού χρησιμοποιουμένων για την εκτέλεση των 
προς την ΕΑΒ υποχρεώσεών του άμεσα.  Επίσης στην περίπτωση που ο ίδιος θελήσει 
να αντικαταστήσει μέρος του προσωπικού του θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώνει 
την ΕΑΒ και να προσκομίζει αντίγραφα ποινικού μητρώου αυτού. Η αντικατάσταση 
του προσωπικού πρέπει να τύχει της προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της ΕΑΒ.  

2.9.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολεί προσωπικό που δεν θα 
βαρύνεται με αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για 
ατιμωτικά αδικήματα π.χ. κλοπή – υπεξαίρεση – απάτη κ.λπ. Προς τούτο υποχρεούται 
να ζητεί προηγουμένως από το προσωπικό που θα απασχολεί για την εκτέλεση της 
παρούσας συμβάσεως αντίγραφα ποινικών μητρώων τα οποία θα καταθέσει στην 
Υπηρεσία Ασφάλειας της ΕΑΒ πριν την υπογραφή της σύμβασης.  

2.10.  Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες, διατάξεις και εγκυκλίους που αφορούν 
την ασφάλεια των εργαζομένων, ευθυνόμενος αποκλειστικά για την σωματική 
ακεραιότητα του προσωπικού που θα απασχολεί.   

2.11.  Η ευθύνη της μεταφοράς προσωπικού του Αναδόχου προς και από τις εγκαταστάσεις 
της ΕΑΒ αποτελεί υποχρέωση  του Αναδόχου. 

2.12.  Όλοι οι εργαζόμενοι του Αναδόχου είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον 
Κανονισμό Πρόληψης Ατυχημάτων της ΕΑΒ. 

2.13.  Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να τηρεί την καθαριότητα και 
ευταξία των χώρων μαθημάτων και όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση των μαθημάτων. 

2.14.  Ο Ανάδοχος  οφείλει με την υπογραφή της σύμβασης να ορίσει και γνωστοποιήσει 
στην ΕΑΒ υπεύθυνο (επικεφαλής) για το συντονισμό θεμάτων σχετικών με την  
διαχείριση και την ποιότητα των υπηρεσιών εκπαίδευσης.   

2.15.   Η ΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα όσο διαρκεί η Σύμβαση να παρακολουθεί  (ελέγχει) με 
εκπρόσωπό της τη διαδικασία και να υποβάλλει παρατηρήσεις, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν έχουν την έννοια παροχής οδηγιών για την υλοποίηση των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης. Υποχρεούται επίσης να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση κατά τις 
επισκέψεις των εκπροσώπων της ΕΑΒ ή του Πελάτη της, και τυχόν ελεγκτικών 
φορέων, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ή ανασκοπήσεων της προόδου των 
μαθημάτων. 

         

3. Διάρκεια της Σύμβασης  
 

3.1.  H σύμβαση που θα καταρτισθεί θα έχει μέγιστη διάρκεια δύο (2) εβδομάδων, αρχής 
γενομένης από της υπογραφής της. 

3.2.  Η  ΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα μειώσεως της διαρκείας αυτής, αν τούτο αποβαίνει 
επωφελέστερο, ιδίως εν όψει των ιδιαίτερων αναγκών της και των συνθηκών 
υλοποιήσεως του έργου. 

 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 
4.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις  

φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που 
ασκούν νομίμως και συνεχώς δραστηριότητα, στην οποίαν συμπεριλαμβάνεται το 
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης και έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία 
(2013–2015) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης IELTS και διαθέτουν, σε ισχύ, 
πιστοποίηση και άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. 
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4.2  Η άσκηση της δραστηριότητας, η πιστοποίηση της ποιότητας εργασίας και η εμπειρία 
μπορούν να αποδειχτούν με έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής (ΕΟΠΠΕΠ, 
επιμελητηρίου, ΔΟΥ, συμβάσεις, πιστοποιητικά εκτέλεσης έργου, κ.λ.π.). 

4.3  Όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις.  
4.4  Σε περίπτωση, κατά την οποία υποβληθεί προσφορά από ένωση, απαιτείται να 

συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις σε τουλάχιστον ένα εκ των μελών της και οι 
απαιτούμενες πιστοποιήσεις να συντρέχουν σε καθένα ξεχωριστά από τα μέλη της, στο 
πεδίο, όπου αυτός προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός της ένωσης. 

4.5  Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος συμμετέχει στη διαδικασία με μία προσφορά. Σε 
περίπτωση, κατά την οποία υποψήφιος συμμετέχει ατομικά, δεν είναι επιτρεπτή 
προσφορά και ως μέλος ένωσης και το αντίθετο. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι 
έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 
 
 

5. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών 
 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εγκαίρως και προσηκόντως, τα κατωτέρω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά.  

 
5.1.   Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  
 

5.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσοστού 2% επί της αξίας του συνολικού 
προϋπολογιστικού ποσού του διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 322 €, ισχύος 
εκατόν πενήντα (150) ημερών από της επομένης της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των  προσφορών. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να 
εκδοθεί από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Οργανισμό και θα καταπίπτει λόγω 
ποινής, εφόσον ο διαγωνιζόμενος αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, μετά 
την κατακύρωση σ’ αυτόν του διαγωνισμού, εντός της προθεσμίας που θα 
καθορισθεί από την ΕΑΒ ή δεν προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

5.1.2  Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής επιστρέφονται σε 
εκείνους που δεν επιλεγούν, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης  με τον επιτυχόντα μειοδότη. Η εγγυητική 
επιστολή Συμμετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος θα του 
αποδοθεί με την κατάθεση από μέρους του της εγγυητικής επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

5.1.3  Άρνηση του επιτυχόντος θα λογίζεται και η μη προσαγωγή υπ’ αυτού κατά 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτελέσεως, καθώς και η μη προσαγωγή υπ’ αυτού των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

5.1.4  Πέραν της καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τα 
αμέσως ανωτέρω οριζόμενα, η ΕΑΒ θα δικαιούται να ζητήσει την 
αποκατάσταση  κάθε  θετικής και αποθετικής ζημίας της από την 
υπαναχώρηση του μειοδότη. 

 
5.2.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία θα 
δηλώνεται:  

Α)  Ότι οι προσφέροντες ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, δεν έχουν καταδικαστεί 
με αμετάκλητη απόφαση για: 
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1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου . 

2. δωροδοκία, 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  
και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου,  καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της 
αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα· 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή ηθική αυτουργία, 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 
4 αυτής· 

5. 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 . 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

Β) Ότι οι προσφέροντες δεν τελούν: 
1. Σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

2. Σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή κοινή 
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος 

Γ)    Ότι οι προσφέροντες είναι:  
1. Ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

2. Εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο με επάγγελμα σχετιζόμενο με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Δ)  Ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα, σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε 
αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης. 

Ε)  Ότι οι προσφέροντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα 
και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης). 

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 
και στην οποία θα δηλώνονται:  
1. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
2. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 



7 
 

3.  Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.  

4.  Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση, δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού και στην οποία στην οποία δηλώνεται : 
1. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Διακήρυξης και διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς του προσφέροντος για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών.  

        2. Ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζει ο 
προσφέρων για να υποστηρίξει την προσφορά  του, είναι αληθή και γνήσια. 

5.3  Πιστοποιητικό περί αδείας λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ αρμόδια θεωρημένο (N. 
3325/2005) ή έγγραφο της αδειοδοτούσας αρχής ότι για την λειτουργία της 
επιχείρησης δεν απαιτείται άδεια.  Γίνεται μνεία ότι εταιρεία της οποίας η άδεια 
λειτουργίας/ συστάσεως ανακλήθηκε, έστω και προσωρινά, στη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας, για οποιοδήποτε λόγο δεν θα γίνεται δεκτή στο διαγωνισμό.  

 
Τα νομικά πρόσωπα υποβάλουν επιπροσθέτως : 
Α) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
  Κωδικοποιημένο Καταστατικό. 
  Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν 
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

Β) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε. : 

  Κωδικοποιημένο Καταστατικό.  
  Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν 
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

Γ) Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα 
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους 
και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 
ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν 
εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει 
ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί τις 
απαιτήσεις του σχετικού πιστοποιητικού. 

                Δ) Σε περίπτωση ένωσης:  
(ι) Ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη περί σύστασης της 
της ένωσης, από τα οποία θα προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία των μελών της, 
η διάρκεια ισχύος της, ο εκπρόσωπός της  και η μεταξύ των μελών κατανομή 
των εργασιών και των κερδοζημιών. 
(ιι) Τα ανωτέρω, κατά περίπτωση αναγκαία, πιστοποιητικά ή/και   
δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της ένωσης. 
 (iii) Υπεύθυνες δηλώσεις των  μελών της ένωσης, για την έγκριση 
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συμμετοχής στο διαγωνισμό και την από κοινού και εις ολόκληρον ανάληψη 
της ευθύνης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την καλή εκτέλεση 
της συμβάσεως, συνοδευόμενες από τα, κατά περίπτωση αναγκαία, για κάθε 
μέλος, ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
v) Για την συμμετοχή ενώσεως προσώπων στο διαγωνισμό, θα πρέπει να 
υπογραφεί μεταξύ των εταιριών που θα αποτελούν την ένωση συμφωνητικό 
προ της υποβολής της προσφοράς, στο οποίο και θα δηλούται, ότι, εφόσον 
ζητηθεί, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην ένωση 
προσώπων, θα πρέπει να γίνει σύσταση κοινοπραξίας με τα ποσοστά 
συμμετοχής εκάστου μέλους στο έργο. 

5.4.  Πρόσθετα δικαιολογητικά: 
Α)Κατάσταση πελατών, από την οποία θα προκύπτει η παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, παρόμοιων με την παρούσα διακήρυξη, κατά την τελευταία τριετία 
(2013–2015), συνοδευόμενη από αντίστοιχες συμβάσεις, ή/ και νόμιμα 
παραστατικά (Τιμολόγια- Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, κ.λ.π.).  
Β)Κατάσταση προσωπικού με τα στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικά σημειώματα 
και τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών) των διδασκόντων καθηγητών, οι οποίοι 
θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης της εν λόγω Διακήρυξης.  
Γ)Δημοσιευμένους Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας 
και, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διατυπώσεων δημοσιότητας, όπως και σε 
περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσιεύσεως ισολογισμών, αντίγραφα των 
ισολογισμών αυτών  νομίμως υπογεγραμμένων, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα 
φορολογικά έντυπα Ε3, τα οποία θα φέρουν ηλεκτρονική σήμανση ή άλλη νόμιμη 
απόδειξη περί της υποβολής των στην αρμόδια ΔΟY.      

5.5      Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα   
δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ακριβή νόμιμη μετάφραση στην ελληνική  γλώσσα. 

5.6      Σε περίπτωση που σε κάποιο κράτος δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, 
από τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης.  

5.7      Εάν πρόκειται περί εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν 
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις 
δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των 
Ο.Τ.Α., τα έγγραφα αυτά θα υποβληθούν  σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων, τα οποία έχουν εκδοθεί από τους ανωτέρω φορείς ή των ακριβών 
αντιγράφων τους. 

5.8      Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αντιγράφων αυτών, επικυρωμένων από Δικηγόρο ή σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εφ’ όσον αυτά φέρουν θεώρηση από 
φορείς της προηγουμένης παραγράφου. 

5.9      Η ΕΑΒ θα προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των ανωτέρω εγγράφων, 
προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων αυτών και τα αποτελέσματα 
αυτών θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Δ.Μ.Η.Δ, σύμφωνα με το 
Ν.4250/2014. Σε περίπτωση υποβολής αλλοιωμένων φωτοαντιγράφων θα επιβληθούν 
οι προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.  
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5.10 Ο επιτυχών Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση σε επισκέψεις 
εκπροσώπων της ΕΑΒ και τυχόν Ελεγκτικών φορέων στις εγκαταστάσεις του, όταν 
αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι επισκέψεις έχουν σκοπό την διενέργεια επιθεωρήσεων ή 
ανασκοπήσεων για την παρακολούθηση της ποιότητας και της προόδου των 
παρεχομένων εργασιών / υπηρεσιών.        

 

6. Περιεχόμενο υποφακέλου οικονομικής προσφοράς 
        

Ο υποφάκελος της Οικονομικής προσφοράς θα περιέχει: 
 
6.1.   Πλήρως συμπληρωμένο το Παράρτημα «Α» επί ποινή απαραδέκτου, 

υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ανάδοχο. Στο Παράρτημα «Α» παρουσιάζεται 
πίνακας με  το συνολικό προσφερόμενο τίμημα (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) που θα αναγράφεται σε ευρώ (€) και ανάλυση αυτού σε αριθμό 
σπουδαστών (ενδεικτικός αριθμός 52) και σε κόστος  προετοιμασίας ανά 
σπουδαστή. Υποχρεωτικά θα φέρει ημερομηνία και σφραγίδα από το υποψήφιο 
νομικό πρόσωπο και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει το ονοματεπώνυμο του εκπρόσωπου.  

6.2.  Στο συνολικό κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται κάθε είδους 
αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση της Σύμβασης, περιλαμβανομένης και της 
δαπάνης μεταφοράς του συμμετέχοντος στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, στην 
Τανάγρα Βοιωτίας.  

6.3.  Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή κατά τη διάρκεια του 
χρόνου ισχύος της Σύμβασης. 

   
 

7. Διαδικασία επιλογής του επιτυχόντος διαγωνιζόμενου 
 

7.1 Επιτυχών διαγωνιζόμενος θα είναι εκείνος που θα κριθεί με βάση την   χαμηλότερη 
τιμή. 

7.2  Η  αξιολόγηση  των προσφορών  θα γίνει  σε  δύο (2) στάδια. 
 

 1ο Στάδιο :  Άνοιγμα υποφακέλων δικαιολογητικών. 
 
 2ο Στάδιο : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης δικαιολογητικών και 

άνοιγμα υποφακέλων οικονομικών προσφορών. 
 

Οι χρόνοι ανοίγματος των υποφακέλων των δικαιολογητικών αλλά και των 
υποφακέλων των οικονομικών προσφορών θα γίνουν έγκαιρα γνωστοί με e-mail 
στους ενδιαφερομένους, που θα κληθούν να παραστούν, αν το επιθυμούν, στην 
όλη διαδικασία. 

 
Στους απορριφθέντες στο 1ο στάδιο υποψηφίους (έλλειψη δικαιολογητικών) θα 

αποσταλούν κλειστές οι οικονομικές  προσφορές τους μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών επιλογής. 

 
Επισημαίνεται ότι η όλη διαδικασία διεξάγεται κανονικά, ανεξάρτητα της 

υποβολής ή μη σχετικών ενστάσεων και της παρουσίας ή μη των προσκληθέντων 
υποψηφίων. 
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8. Δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο επιλεγείς μειοδότης  κατά 

την υπογραφή της σύμβασης  
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον 
επιτυχόντα μειοδότη θα υπογραφεί σύμβαση, στης οποίας το περιεχόμενο θα 
περιλαμβάνονται και οι όροι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα πρέπει να 
υπογραφεί εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από την ΕΑΒ. 
Ο υποψήφιος ο οποίος αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, καλείται από την ΕΑΒ, με 
έγγραφη ειδοποίηση με βεβαίωση παραλαβής της, να υποβάλει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
8.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με  αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για: 
α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 
173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ε)   κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου 
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των 
Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνεταιρισμού. 

8.2      Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία, 
η οποία προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασής τους. 

8.3      Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
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διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, η οποία 
προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασής τους. 

8.4      Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα 
οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

8.5      Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι ,από την οποία και εκδίδονται το σχετικά πιστοποιητικά. 

8.6      Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς, στους οποίους είναι 
υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 

8.7      Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής 
οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα  διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

8.8      Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 

8.9   Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή της παραγγελίας με τον επιτυχόντα μειοδότη, 
θα παραδοθεί στην ΕΑΒ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού 5% επί της 
συνολικής αξίας της σύμβασης που θα υπογραφεί, από Τράπεζα ή άλλο Οργανισμό 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή καλής 
εκτελέσεως θα είναι διαρκείας εκατόν είκοσι ημερών (120) μετά τη λήξη της 
Σύμβασης, ήτοι θα επιστραφεί στον Ανάδοχο τέσσερις (4) μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της συμβατικής περιόδου, εάν και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες 
απαιτήσεις κατ΄ αυτού που αφορούν την υπογραφείσα σύμβαση ή προκύπτουν από 
την εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θα γεννάται υποχρέωση 
πλήρους αποκαταστάσεως της ζημίας της ΕΑΒ. Κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτελέσεως θα επέρχεται ιδίως σε κάθε περίπτωση παραβίασης των 
όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, όπως αυτοί προκύπτουν από τους όρους 
της παρούσας και το κείμενο της σύμβασης.  

8.10   Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί 
ένωση υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην 
ένωση. 

8.11   Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση. 



12 
 

8.12   Σε περίπτωση κατακύρωσης σε ένωση, οι εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής στο 
διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης), θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον όρο, ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης, δηλαδή θα πρέπει 
να εκδίδεται είτε υπέρ αυτών των συμπραττόντων νομικών προσώπων είτε να 
περιέχει όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της συλλογικής 
προσφοράς. 

8.13   Εάν ο επιλεγείς μειοδότης δεν προσκομίσει εγκαίρως και στην προθεσμία που θα 
του ορίσει η ΕΑΒ ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά, προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι στην διακήρυξη 
αναφερόμενες προϋποθέσεις τότε καταπίπτει υπέρ της ΕΑΒ η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης προμηθευτή, ο 
οποίος θα κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά προς έλεγχο και ούτω 
καθ’ εξής. 

 
 

9. Πρόσθετα Δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο επιλεγείς 
μειοδότης  κατά την υπογραφή της σύμβασης και αφορούν το προσωπικό 
του (διδάσκοντες καθηγητές).     

 

9.1.  Ο επιλεγείς μειοδότης, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα κληθεί και 
υποχρεούται να προσκομίσει τα κάτωθι νομίμως επικυρωμένα έγγραφα που 
αφορούν το διδακτικό προσωπικό του, το οποίο θα απασχοληθεί στην σύμβαση: 

α) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του, καθώς και αντίγραφο πιστοποιητικού / 
τίτλου σπουδών, που να αποδεικνύει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (FCE 
κατ’ ελάχιστον ως προαπαιτούμενο). 
β) Βεβαιώσεις Εργοδοτών από τις οποίες να αποδεικνύεται η εμπειρία / προϋπηρεσία 
των διδασκόντων καθηγητών στο αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
γ) Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας (ή σχετικό πιστοποιητικό), που απαιτείται κατά 
περίπτωση (όπου απαιτείται, ανάλογα με την εξειδίκευση). 
 

9.2.  Επίσης οφείλει να προσκομίσει: 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητος.  
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική 
απόφαση:  

i) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ. 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 351 της 
29.01.1998, σελ. 1).   

ii) για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του 
Συμβουλίου της 26-5-1997 (Ε.Ε. C 195 της 25.06.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

iii) για απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την 
Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(Ε.Ε. C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).  

iv) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10-6-1991 για 
την Πρόληψη Χρησιμοποίησης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη 
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Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες [ν. 2331/1995 (Α΄ 
173), όπως τροποποιήθηκε με ν. 3424.2005 (Α΄ 305) και ισχύει].  

9.3.  Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα   δικαιολογητικά 
υποβάλλονται σε ακριβή νόμιμη μετάφραση στην ελληνική  γλώσσα. 

9.4.  Σε περίπτωση που σε κάποιο κράτος δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, 
από τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης.  

9.5.  Εάν πρόκειται περί εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν 
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις 
δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των 
Ο.Τ.Α., τα έγγραφα αυτά θα υποβληθούν  σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων, τα οποία έχουν εκδοθεί από τους ανωτέρω φορείς ή των ακριβών 
αντιγράφων τους. 

9.6.  Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα αντιγράφων 
αυτών, επικυρωμένων από Δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εφ’ όσον αυτά φέρουν θεώρηση από φορείς της προηγουμένης παραγράφου. 

9.7.  Η ΕΑΒ θα προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των ανωτέρω εγγράφων, 
προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων αυτών και τα αποτελέσματα 
αυτών θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Δ.Μ.Η.Δ, σύμφωνα με το 
Ν.4250/2014. Σε περίπτωση υποβολής αλλοιωμένων φωτοαντιγράφων θα επιβληθούν 
οι προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.  

9.8.  Εάν ο επιλεγείς μειοδότης δεν προσκομίσει εγκαίρως και στην προθεσμία που θα του 
ορίσει η ΕΑΒ ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά, προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι στην διακήρυξη 
αναφερόμενες προϋποθέσεις τότε καταπίπτει υπέρ της ΕΑΒ η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης προμηθευτή, ο 
οποίος θα κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά προς έλεγχο και ούτω 
καθ’ εξής. 

 
10. Πληρωμή 

Η εξόφληση εκάστου τιμολογίου θα πραγματοποιείται εντός ενενήντα (90) ημερών 
από την έκδοσή του, με όλες τις κατά νόμο κρατήσεις, και την έγγραφη πιστοποίηση 
των σχετικών υπηρεσιών από την Δ/νση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξόφληση των τιμολογίων, είναι η προσκόμιση εκ μέρους του 
Αναδόχου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ.      

 
11. Καταγγελία 
           
          Ρητά συμφωνείται ότι η ΕΑΒ ΑΕ δύναται να καταγγείλει αζημίως την υπογραφείσα 

παραγγελία (εντολή αγοράς), σε περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος αθετήσει 
οποιονδήποτε όρο ή συμβατική υποχρέωση, η οποία απορρέει από την παρούσα 
διακήρυξη και την σχετική παραγγελία (εντολή αγοράς) η οποία θα υπογραφεί. 
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12. Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια 
 
Εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά 
που τυχόν ανακύψει από την παρούσα Διακήρυξη ή/και την εκτέλεση της Συμβάσεως 
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 
13. Ενεχυρίαση – Εκχώρηση 

 
Απαγορεύεται ρητά η οιαδήποτε ενεχυρίαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την  σύμβαση που θα υπογραφεί με τον επιτυχόντα μειοδότη, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία / έγκριση της ΕΑΒ και μόνον σε εγκεκριμένα Ελληνικά 
Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα. 
 

14. Ματαίωση – Επανάληψη του Διαγωνισμού 
 
Με γνώμονα το συμφέρον της, η ΕΑΒ δικαιούται να αναβάλλει, να ματαιώσει ή να 
επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό χωρίς να υποχρεούται στην αποκατάσταση 
οποιασδήποτε ζημιάς των συμμετασχόντων. 
Επίσης ΕΑΒ δύναται να επαναδιαπραγματευθεί με τον επιτυχόντα μειοδότη.  
 

15. Μη Αναπροσαρμογή τιμήματος 
 
Αποκλείεται η αναπροσαρμογή του τιμήματος της σχετικής σύμβασης  που θα υπογραφεί 
με τον επιτυχόντα Ανάδοχο για τα συμβατικά είδη εξ’ οιουδήποτε λόγου, έστω και εξ’ 
απροβλέπτου μεταβολής των συνθηκών. 

 
16.  Επικοινωνία  
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε 
       Εργοστάσιο Τανάγρας 
       Τ.Θ. 23 
       320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
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