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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

ΜΕΡΟΣ Α 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,   οδός Μοναστηρίου 256 & Δ.Γληνού 7, ΤΚ 54628, Μενεμένη 

Θεσσαλονίκη, τηλ.:+30 2310 584000, ή +30 2310 584162, fax :+30 2310 

546365, Ε-mail: qualification@edathess.gr, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα 

Εταιρεία», ή «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον για την εγγραφή τους σε κατάλογο Προεπιλεγμένων Παρόχων 

Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, για τις εσωτερικές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

προσωπικού της Αναθέτουσας. 

Πληροφορίες: Προεπιλογή και Αξιολόγηση Προμηθευτών, Διεύθυνση Προμηθειών. 

Υπόψη: Προεπιλογή και Αξιολόγηση Προμηθευτών, Διεύθυνση Προμηθειών.  

E-mail: qualification@edathess.gr  

Τηλ.:0030-2310-584162/ 2310 584 000 

Fax: 0030-2310-546365 

Η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία, στη μετοχική 

σύνθεση της οποίας συμμετέχουν κατά 51% η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και κατά 

49% η Εni gas e luce SpA. Η εταιρεία προέκυψε δια συγχωνεύσεως με 

απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις από 29.11.2016 

αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, των διατάξεων 

του ν. 2166/93 και του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011, όπως προστέθηκε με το ν. 

4336/2015 και τροποποιήθηκε με το ν. 4414/2016 καθώς και την υπ’ αριθμ. 

30645/21.12.2016 πράξη σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση του 
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Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εμμ. Σαραγιώτη (αρ. πρωτ. Ανακοίνωσης 

Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 23045/30.12.2016).  

Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 80 Α του ν. 

4001/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις  της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 

4336/2015. 

Η οργανωτική δομή και το προφίλ της Αναθέτουσας Εταιρείας βρίσκονται στον 

επίσημο δικτυακό της τόπο www.edathess.gr. Επιπλέον πληροφορίες βρίσκονται 

στον επίσημο δικτυακό τόπο της  ΕΝΙ spa www.eni.it. 

Επίσης, στην ιστοσελίδα αυτή καταγράφονται διάφορα άλλα σχετικά στοιχεία για 

την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, χωρίς βεβαίως να αποτυπώνουν σε όλο τους το εύρος τη δράση 

της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά: 

 Ιστορικό, Αποστολή και Αρμοδιότητες, Οργανικές Διατάξεις.  

 Ειδησεογραφικού χαρακτήρα πληροφοριακό υλικό που παράγεται από τις 

διάφορες μονάδες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

 Πληροφορίες για διάφορες δραστηριότητες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.   

 Πληροφορίες για τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις προς τους πολίτες. 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΥΠΟΨΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ), Οδός Μοναστηρίου 256 & Δ.Γληνού 7, ΤΚ 54628, Μενεμένη 

Θεσσαλονίκη, τηλ.:+30 2310 584000, ή +30 2310 584162, fax :+30 2310 

546365. 
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2.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Σκοπός του Συστήματος Προεπιλογής είναι η κατάρτιση Πινάκων ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠΥΕ», για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών  αναγκών του προσωπικού της Αναθέτουσας. 

 Οι υπηρεσίες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: 

ΥΕ001: Εφαρμογές πληροφορικής (Office) 

ΥΕ002: Χρήση κινητών συσκευών και τεχνολογιών κινητών συσκευών 

ΥΕ003: Social Media 

ΥΕ004: Αντικείμενα Υγείας & Ασφάλειας (στο γραφείο και στο πεδίο) 

ΥΕ005: Συστήματα Διαχείρισης  

ΥΕ006: Εσωτερικός έλεγχος 

ΥΕ007: Διαχείριση κρίσεων 

ΥΕ008: Εργατική/Ασφαλιστική Νομοθεσία 

ΥΕ009: Διαχείριση/Διοίκηση (Ενδεικτικά: δεξιότητες Στελεχών-

Προϊσταμένων-Υπαλλήλων: οργάνωση εργασίας, ανάθεση εργασιών, 

αξιολόγηση, ανατροφοδότηση, επικοινωνία, παρακίνηση, λήψη 

αποφάσεων, στοχοθεσία, διαχείριση χρόνου, συστήματα αμοιβών-

παροχών) 

ΥΕ010: Διαχείριση Έργων 

ΥΕ011: Τεχνικά σεμινάρια (Ενδεικτικά: ATEX, Διαχείριση-Συντήρηση Φιαλών 

Υπό Πίεση, Ηλεκτρικοί Πίνακες Αυτοματισμών, HD 384, Καθοδική 

Προστασία, Συγκολλήσεις Χάλυβα & Πολυαιθυλενίου, Μετρητικός 

εξοπλισμός φυσικού αερίου, Συστήματα Τηλεμέτρησης, SCADA)  

ΥΕ012: Λογιστικά – Χρηματοοικονομικά - Φορολογικά 

ΥΕ013: Μοντέλα: Οικονομικά, Προυπολογιστικά, Στελέχωσης 

ΥΕ014: Εξυπηρέτηση Πελατών / Πωλήσεις 

ΥΕ015: Τηλεφωνική εξυπηρέτηση – τηλεφωνικό κέντρο άμεσης επέμβασης 

ΥΕ016: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Διαχείριση Αποθηκών 

ΥΕ017: Διαχείριση Κινδύνων & Ρυθμιστική Συμμόρφωση 

ΥΕ018: Τεχνικές εφαρμογές/συστήματα πληροφορικής (Autocad, ArcGIS, 

Navision, CRM)  

ΥΕ019: Project Management έργων πληροφορικής, διακυβέρνηση 

πληροφορικής (π.χ. COBIT). Πρότυπα Διαχείρισης Υπηρεσιών 

Πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριών (ISO 20000, ISO 

27001), Αρχές διαχείρισης και υποστήριξης διεργασιών ΙΤ (ITIL). 



 

Σελ.4 από 22 

 

 

ΥΕ020: Symantec (endpoint encryption, Data Loss Prevention, Endpoint 

Protection),Dell Blade Servers, VMWare, Airwatch MDM, Cisco, 

Netapp Storage, Veritas (NetBackup, Apps: Data Insight, 

Enterprise Vault, Ediscovery), Microsoft (Identity,Services, 365 

Mobility and Security, Azure administration). 

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μία ή 

περισσότερες κατηγορίες εκπαίδευσης. 

 

Ο στόχος της εφαρμογής του παρόντος Συστήματος Προεπιλογής συνίσταται στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ως προς την ανάθεση συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών εκαπίδευσης. Ειδικότερα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο πλαίσιο της υγιούς 

ανταγωνιστικότητας που επιθυμεί να εξασφαλίσει για τις διαγωνιστικές διαδικασίες 

που προκηρύσσει βάσει του Κανονισμού Προμηθειών και  Υπηρεσιών, επιθυμεί 

μέσω του παρόντος Συστήματος Προεπιλογής να δημιουργήσει μία βάση 

δεδομένων συνεργατών αξιόπιστων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους προς την ΕΔΑ ΘΕΣΣ με αποτελεσματικό τρόπο. Η ανάθεση των εν 

λόγω συμβάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω 

Κανονισμό, όπως θα εξειδικεύεται με την εκάστοτε Διακήρυξη συγκεκριμένου 

διαγωνισμού. 

Οι συμβάσεις που συνάπτονται με εγγρεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων 

Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν 

είναι δημόσιες. 

 

 

3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Το σύστημα προεπιλογής παραμένει σε ισχύ για απεριόριστη διάρκεια ή μέχρις 

ότου η Αναθέτουσα Εταιρεία αποφασίσει την κατάργησή του.  

Η Αναθέτουσα Εταιρεία δημοσιεύει ετησίως την Προκήρυξη για την ύπαρξη 

συστήματος Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και την ανανέωση της 

διάρκειάς του.  
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ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με σκοπό την θέσπιση και διαχείριση ενός 

Συστήματος Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που προαναφέρονται 

επί τη βάσει και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με το 

κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο.  

Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα προκήρυξη είναι 

ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική 

επάρκεια και εμπειρία.  

Προκειμένου να αξιολογηθεί η πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων, οι υποψήφιοι 

θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται με την παρούσα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Τα εν λόγω κριτήρια είναι δυνατόν 

να αναπροσαρμόζονται, εάν παρίσταται ανάγκη, πριν την υποβολή των προτάσεων 

εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Κατά την λήψη απόφασης ως προς την προεπιλογή ή όταν τα κριτήρια και οι 

κανόνες προεπιλογής αναπροσαρμόζονται, τότε  : 

- δεν θα επιβάλλονται διοικητικοί, τεχνικοί ή οικονομικοί όροι σε ορισμένους 

οικονομικούς φορείς, οι οποίοι δεν θα επιβάλλονταν σε άλλους. 

- δεν θα απαιτούνται δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέματα ως προς τα 

οποία υπάρχουν ήδη αντικειμενικές αποδείξεις. 

Η Αναθέτουσα Εταιρεία θα απορρίπτει προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

ένταξη στο Σύστημα Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, όταν ο 

Πάροχος Υπηρεσιών τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχει κινηθεί εναντίον του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κλπ. 

Η Αναθέτουσα Εταιρεία  κατά τη διάρκεια ισχύος του Συστήματος Προεπιλογής 

διατηρεί το δικαίωμα και εφόσον κατά την αποκλειστική της κρίση θεωρεί 

οικονομικά ασύμφορο το αποτέλεσμα διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχαν μόνον 

Πάροχοι Υπηρεσιών από τον Πίνακα ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, να 

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι για την Παροχή της Υπηρεσίας.  
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Η παρούσα διαδικασία διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών της 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τις αρχές του ενωσιακού δικαίου και την κείμενη 

νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ της 

Αναθέτουσας Εταιρείας και των συμμετεχόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά 

τους σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού καθώς και κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

των συμβάσεων.  

Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Οι συμβάσεις που 

θα υπογραφούν στο πλαίσιο του παρόντος Συστήματος Προεπιλογής, διέπονται 

από τον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Εταιρείας και 

ειδικότερα, για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά στις συμβάσεις, θα ισχύουν οι διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα. 

 

1.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες 

αυτών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή χώρας που 

είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 

2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με 

την Ε.Ε.,  και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των 

χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

του ΠΟΕ, ή που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ. 

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί 

συγκεκριμένη νομική μορφή. 

Στο παρόν Σύστημα Προεπιλογής δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε 

ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες (βλ. ΥΑ ΠΟΛ 

1173/2017, ΦΕΚ Β’ 4049/2017, ως ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 

και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013).  
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Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών πρέπει να ασκούν και 

να έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, και σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση των 

υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας.   

Οι ελληνικές και οι αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια εγγραφής 

στα οικεία επαγγελματικά/βιοτεχνικά κλπ μητρώα του κράτους όπου είναι 

εγκατεστημένες. 

Η Αναθέτουσα Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει βιογραφικά του 

προσωπικού ή εξωτερικών συνεργατών του υποψηφίου, εφαρμοζομένων των 

διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο 6 της παρούσας.  

 

1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

1.2.1. Αποκλείονται από τη διαδικασία συμμετοχής στο Σύστημα Προεπιλογής 

Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης όσοι υποψήφιοι: 

 α)  εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 

στην Αναθέτουσα Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 

λόγους: 

 

 i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 

ii) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

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

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 

(Α· 48),    

 

iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,    

 

v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  

 

vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

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

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

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215). 
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β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 

περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

γ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 

περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

δ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα 

που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, 

ε) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, 

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας 

όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 

ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή 

των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 

η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, 

θ) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες 

ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 

παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, 

σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. 

 

1.2.3 Επίσης, αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην 

παράγραφο 1.1,  όπως και οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος 

λόγος αποκλεισμού που προβλέπεται σε επί μέρους οικείες διατάξεις του 

παρόντος.  
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής δηλώσεως συμμετοχής, οι 

παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες 

στην κοινή δήλωση, τηρουμένων των αναφερομένων περί ενώσεων ή 

κοινοπραξιών στις παραγράφους 1.1.1 και 1.1.2,  Μέρους Β της παρούσης. 

Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 

δήλωση, η υποβληθείσα κοινή δήλωση αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πρέπει να 

υποβληθούν στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, Οδός Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, ΤΚ 54628, 

Μενεμένη, Θεσσαλονίκη, τηλ.:+30 2310 584000, ή +30 2310 584162, fax:+30 

2310 546365. 

 

1.3  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία υποβάλλουν τα κάτωθι οριζόμενα 

δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. 

 

  1.3.1 Υπεύθυνη Δήλωση ότι: 

α. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

είναι αληθή και ακριβή. 

β. Δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ 

του δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις. 

γ. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα 

που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή και ότι δεν έχουν διαπράξει 

επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο 

από την Αναθέτουσα Εταιρεία.  

δ. Δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, 

κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες 

Εταιρείες, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

τους. 
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ε. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Εταιρείας για αναβολή ή ακύρωση της παρούσας 

διαδικασίας. 

στ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

ζ. είναι εγγρεγραμμένοι στα αντίστοιχα της δραστηριότητάς τους/ 

επαγγελματικά μητρώα 

η. Δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που αναφέρονται 

ανωτέρω στην παράγραφο 1.2.1, σημείο α. 

θ. Δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ως άνω στην 

παράγραφο 1.2.1, σημεία β και γ. (πτώχευση, εκκαθάριση κλπ) 

 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προτάσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 

κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να 

κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή πρόταση. 

 

1.3.2 Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τη δραστηριότητα του 

Συμμετέχοντα. 

 

1.3.3 Το ερωτηματολόγιο ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.  

1.3.4  

α) Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν: 

1.  Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 

β) Τα Νομικά πρόσωπα υποβάλλουν: 

1. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης 

και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα 

(κωδικοποιημένο καταστατικό, κλπ.), όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και 

αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ εν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των 

προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από τα οποία να προκύπτει ποιοι 

δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο  με την υπογραφή τους.  

2. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή άλλου 

ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ενώσεως, εν ισχύ κατά την 

υποβολή της προτάσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 
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3. Πιστοποιητικό εγγραφής στον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 

Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με αναγνώριση ως 

«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2» (αν υπάρχει). 

4. Μόνο για εκπαιδευτικά κέντρα: Τo εν ισχύ Πιστοποιητικό ISO 9001: 

2015 στο πεδίο του οποίου να συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες 

εκπαίδευσης. 

5. Τo εν ισχύ Πιστοποιητικό ISO27001:2018 για την Ασφάλεια των 

πληροφοριών (αν υπάρχει). 

6. Πρακτικό αποφάσεων Δ.Σ. ή του διοικούντος οργάνου του υποψηφίου, με 

το οποίο: 

α. εγκρίνεται η συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία και  

β. εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο (νόμιμος 

εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράφει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, να καταθέτει αυτήν καθώς και να υπογράφει οποιοδήποτε 

έγγραφο τυχόν απαιτηθεί. 

 

1.3.4 Επιπλέον δικαιολογητικά για την επαγγελματική εμπειρία 

 

α) για φυσικά πρόσωπα : 

 

1. Οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η αναγνωρισμένη 

εμπειρία, η επαρκής τεχνογνωσία και η Τεχνική Ικανότητα του 

ενδιαφερομένου να καλύψει την Υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεται να 

προεπιλεγεί. Τέτοιου είδους έγγραφα μπορεί να είναι: βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών, πιστοποιήσεις σε ειδικά αντικείμενα, 

τεχνογνωσία ή/και εμπειρία η οποία μπορεί να προκύπτει από το εργασιακό 

αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κ.λ.π. 

 

β) για Νομικά πρόσωπα : 

 

1. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν 

εκτέλεστει κατά την προήγουμενη του έτους υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τριετία σε μεγάλους οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις. 
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2. Κατάλογος προσωπικού ή/και συνεργαζόμενων εισηγητών με εμπειρία στην 

εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων στα αντικείμενα 

ενδιαφέροντος της ΕΔΑ. Ο  εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να συνοδεύεται 

από τα βιογραφικά του προαναφερόμενου προσωπικού/ εισηγητων από τα 

οποία να προκύπτουν οι ενδεχόμενες ειδικές πιστοποιήσεις ή/και η 

τεχνογνωσία ή/και η εμπειρία τους, η οποία μπορεί να προκύπτει από το 

εργασιακό αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται σε μεγάλους 

οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει την πρότασή του δια αντιπροσώπου του 

που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, απαιτείται να υποβληθεί και έγγραφο 

παροχής προς αυτόν ειδικής σχετικής πληρεξουσιότητας.  

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Παροχή Διευκρινίσεων 

 

Σε περίπτωση ανάγκης για τη παροχή διευκρινίσεων επί των ήδη νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών εκ μέρους του υποψηφίου, η Αναθέτουσα Εταιρεία 

δύναται να τον καλέσει εγγράφως προς τούτο, καθώς και να τον αποκλείσει, κατά 

την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, εάν ο τελευταίος δεν προβεί στις απαραίτητες 

διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της 

πρόσκλησής του.    

 

2.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

2.2 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
2.2.1 Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσων συμμετέχουν στην παρούσα 

διαδικασία πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στη 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, επί της οδού Μοναστηρίου 256 & Δ. 

Γληνού 7, ΤΚ 54628, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη, τηλ.:+30 2310 584000, ή +30 
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2310 584162, fax:+30 2310 546365. 

 

 

Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του 

διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΣΠΠΥΕ001 

Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή από την 

υπηρεσία πρωτοκόλλου. 

 

Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών θα αναγράφονται οι 

επωνυμίες των μελών τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 

του εκπροσώπου τους. 

 

 3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

3.1. Έναρξη της Διαδικασίας  

Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και προεπιλογής των Παρόχων Υπηρεσιών 

Εκπαίδευσης πραγματοποιείται δια δημοσιεύσεως προκηρύξεως στον δικτυακό 

τόπο της Εταιρείας - όπου θα διατίθεται η παρούσα προκήρυξη, καθώς και τα 

απαραίτητα για τη συμμετοχή συμπληρωματικά έγγραφα, όπως περιγράφονται 

κατωτέρω - και δυνητικά στον ημερήσιο εθνικό ή τοπικό τύπο όπου εδρεύει η 

Αναθέτουσα Εταιρεία. Τα έγγραφα τα οποία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι 

είναι: 

α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

β) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (προς συμπλήρωση) 
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3.2 Παραλαβή φακέλων συμμετοχής  

 

Αρχική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων συμμετοχής δεν ορίζεται. 

Η ημερομηνία κατάθεσης δεν είναι δεσμευτική.  

Το στάδιο παραλαβής των φακέλων συμμετοχής διενεργείται από την Διεύθυνση 

Προμηθειών. Οι εισερχόμενοι φάκελοι πρότασης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

καταγράφονται, πρωτοκολλώνται και φυλάσσονται μέχρι την προκαθορισμένη 

ημερομηνία για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και προεπιλογής. 

Σ’ αυτή την ημερομηνία ο αρμόδιος Υπάλληλος για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση  

Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Προμηθειών παραδίδει τους 

φακέλους στην αρμόδια Επιτροπή. 

 

3.3  Αξιολόγηση Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών   

 

Μετά την παραλαβή των φακέλων Πρότασης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η Αρμόδια 

Επιτροπή ξεκινά την διαδικασία Αξιολόγησης των Φακέλων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται, οριστικοποιώντας το αποτέλεσμα και 

ανακοινώνοντάς το προς τον υποψήφιο, εντός εύλογης προθεσμίας.  

Προκειμένου η αξιολόγηση και η προεπιλογή να πραγματοποιείται εντός εύλογης 

προθεσμίας, η Διεύθυνση Προμηθειών έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί την 

ημερομηνία κατάθεσης του κάθε φακέλου και να ορίζει τις ημερομηνίες των 

συνεδριάσεων της Αρμόδιας Επιτροπής.  

Όσα περιγράφονται παραπάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που κατά τη 

διάρκεια της αξιολόγησης τυγχάνει οι φάκελοι να παρουσιάζουν ελλείψεις με 

αποτέλεσμα να χρήζουν διευκρινίσεων.  

Η διακρίβωση ασυμφωνίας, κατόπιν ελέγχου/ διαστάυρωσης στοιχείων εκ μέρους 

της Αναθέτουσας, στο περιεχόμενο των πληροφοριών που έχει παράσχει ο  

Πάροχος Υπηρεσιών στο πλαίσιο των προϋποθέσεων του παρόντος Συστήματος 

Προεπιλογής, μπορεί να προκαλέσει την αναστολή και/ή την ακύρωση της 

συμμετοχής του στη διαδικασία αξιολόγησης και προεπιλογής τους. 
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3.4  Προεπιλογή  

Μετά το τέλος κάθε αξιολόγησης η Επιτροπή, ανάλογα με τα αποτελέσματα της 

εξέτασης, χαρακτηρίζει τον κάθε προμηθευτή/ πάροχο υπηρεσίας ως ακολούθως: 

 

“ΜΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ”: Αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια 

προεπιλογής που έχει θεσπίσει η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αυτός ο Πάροχος 

Υπηρεσιών δεν δύναται να συμμετέχει περαιτέρω στην αξιολόγηση. 

Με ΜΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ Παρόχους Υπηρεσιών η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν δύναται να 

συνάπτει συμβάσεις κατ’ εφαρμογή του συστήματος προεπιλογής. 

 
“ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ”: Αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ικανοποιούνται 

επαρκώς οι απαιτήσεις της παρούσης και ο Πάροχος Υπηρεσιών ανταποκρίνεται 

πλήρως προς τα αντικειμενικά κριτήρια προεπιλογής που έχει θεσπίσει η 

Αναθέτουσα Εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πάροχος υπηρεσιών θεωρείται 

κατάλληλος να λάβει Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς σε Διαγωνιστική 

Διαδικασία, προκειμένου να ικανοποιήσει τις εταιρικές απαιτήσεις. Επισημαίνεται, 

ωστόσο, ότι προκειμένου να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή στην κάθε Διαγωνιστική 

Διαδικασία, ο εγγεγραμμένος στη λίστα Προεπιλογής Προσφέρων θα πρέπει να 

πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε συγκεκριμένης 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας.  Με τον «ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ» Πάροχο είναι δυνατό να 

συνάπτονται συμβάσεις χωρίς να γίνονται περαιτέρω έλεγχοι, πέραν της τηρήσεως 

των διατάξεων του Νόμου. 

 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι με τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης και προεπιλογής 

των Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, η Αναθέτουσα Εταιρεία διατηρεί το 

δικαίωμα να προβεί άμεσα στην αποστολή Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς προς 

τους ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ Παρόχους υπηρεσιών, ακόμη και αν δεν έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής επιστολών προς όλους τους συμμετέχοντες. 
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3.5  Εγγραφή στον Πίνακα των Παρόχων Υπηρεσιών  Εκπαίδευσης 

 

Μετά την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αξιολόγησης και Προεπιλογής, η Επιτροπή 

ανακοινώνει στη Διεύθυνση Προμηθειών, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και 

παραδίδει τους φακέλους συμμετοχής των υποψηφίων. 

Οι «ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ» Πάροχοι Υπηρεσιών αναγράφονται και  καταρτίζουν τον 

αντίστοιχο Πίνακα των Παρόχων Υπηρεσιών. 

 
4. ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται και εκδικάζονται ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών 

που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

Η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τη σύναψη και εκτέλεση των 

συμβάσεων που συνάπτονται βάσει του Πίνακα Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 

επιλύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τα αρμόδια πολιτικά 

δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ενώ δεν αποκλείεται προσφυγή στη διαδικασία της 

Διαιτησίας. Σε κάθε περίπτωση τα μέρη μπορούν, πριν την προσφυγή τους στην 

τακτική δικαιοσύνη ή τη διαιτησία, να επιχειρούν επίλυση των διαφορών τους με 

τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. 

 
5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

5.1  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
5.1.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Συστήματος Προεπιλογής Παρόχων 

Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτού, ο συμμετέχων 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιουσδήποτε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Εταιρείας, οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες που  θα 

περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος θα ανακαλύψει ή που εμπεριέχονται στα 

παραδοτέα του κατά την παροχή των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση αθέτησης από τον συμμετέχοντα της ως άνω 

υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της. 
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5.1.2 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον 

ίδιο τον συμμετέχοντα, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης 

φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του. 

  

5.1.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Εταιρεία και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 

παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 

περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της διαχείρισης του 

συστήματος προεπιλογής και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 

μεθόδους υλοποίησης  αυτού. 

 
 

5.2  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

5.2.1. Ο Πίνακας που καταρτίζεται τηρείτται από τη Διεύθυνση Προμηθειών. Η 

κοινοποίηση του πίνακα εναπόκεται στην διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας 

επιτροπής, προκειμένου να προστατευθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των 

πληροφοριών που διαβιβάζουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

κατά τη διαδικασία της Προεπιλογής τους. 

 

5.2.2. Η Αναθέτουσα Εταιρεία διατηρεί για κάθε σύμβαση που θα συναφθεί στο 

πλαίσιο της θέσπισης και διαχείρισης του Συστήματος Προεπιλογής Παρόχων 

Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, τις κατάλληλες πληροφορίες που της επιτρέπουν, σε 

μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσει τις αποφάσεις της σχετικά με την 

προεπιλογή και την επιλογή τους  και την ανάθεση των συμβάσεων. Οι 

πληροφορίες αυτές θα διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη από την 

ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, η 

Αναθέτουσα Εταιρεία να είναι σε θέση να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, 

εφόσον της ζητηθούν. 
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6.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Η Αναθέτουσα Εταιρεία αναφορικά με την οιαδήποτε συλλογή και τήρηση 

προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων – συμμετεχόντων στο σύστημα 

προεπιλογής  εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τον ν. 4624/2019 "Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις" και το λοιπό σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.  

 

Ιδίως, η Αναθέτουσα Εταιρεία δύναται να ζητεί κάθε πληροφορία που αφορά 

ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του υποψηφίου αποκλειστικώς  

και στο πλαίσιο του σκοπού της ένταξης των υποψηφίων στο σύστημα 

προεπιλογής ή σύναψης σύμβασης ή πρόθεσης σύναψης σύμβασης ή εκτέλεσης 

αυτής.  

Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα εν λόγω στοιχεία 

αποκλειστικά προς εκπλήρωση των ως άνω αναφερομένων σκοπών. Ιδίως, ο 

χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της Εταιρείας και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια περί τούτου θα καθορίζεται με την εκάστοτε διακήρυξη 

συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Σε περίπτωση μη ένταξης του υποψηφίου στο σύστημα προεπιλογής της εταιρείας, 

τα εν λόγω στοιχεία (τηρούμενα είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) 

καταστρέφονται εντός εύλογου χρόνου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ενός 

μηνός από την έκδοση απόφασης περί απόρριψης του υποψηφίου από το σύστημα 

προεπιλογής.  
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7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

7.1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πίνακα Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης είναι 

δυνατόν να προστίθενται ή να διαγράφονται πάροχοι υπηρεσιών. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή  αίτηση για προεπιλογή 

και Πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξή του στον Πίνακα Παρόχων 

Υπηρεσιών Εκαπίδευσης προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με την 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέσπιση συστήματος 

προεπιλογής. Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στον Πίνακα Παρόχων Υπηρεσιών 

Εκπαίδευσης θα βασιστεί στα κριτήρια με τα οποία καταρτίστηκε ο εκάστοτε 

ισχύων Πίνακας Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. 

 

Τα εν λόγω κριτήρια είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται εάν παρίσταται ανάγκη. 

Σε περίπτωση που η Πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψηφίου είναι 

ελλιπής ως προς τα τυπικά στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος θα είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλει τα στοιχεία που ελλείπουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 

ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης του. 

 

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η διαδικασία αξιολόγησης που καθορίζεται στο άρθρο 3. 

 
7.2  ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  

Η Αναθέτουσα Εταιρεία δικαιούται να εξετάζει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 

Συστήματος Προεπιλογής των Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, εάν οι πάροχοι 

υπηρεσιών του Πίνακα εξακολουθούν να πληρούν τα αναγκαία κριτήρια και για το 

λόγο αυτό θα έχει το δικαίωμα : 

-  να ζητά από τους Παρόχους του Πίνακα Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης  

να προσκομίσουν εκ νέου, σε πρόσφατη έκδοση, τα τυπικά στοιχεία που 

είχαν ζητηθεί κατά την αρχική ένταξή τους ή τυχόν άλλα στοιχεία που 

κρίνει σκόπιμο. Οι Πάροχοι θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα νέα 

πρόσφατα στοιχεία εντός εύλογης προθεσμίας από την έγγραφη ειδοποίησή 

τους. 

-  να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις στην έδρα του παρόχου. 
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Κατά το χρόνο αξιολόγησης των νέων πρόσφατων στοιχείων και των επισκέψεων, 

οι Πάροχοι θα παραμένουν ενταγμένοι στον ΠΠΥΕ. Άρνηση ή καθυστέρηση των 

Παρόχων στην προσκόμιση των στοιχείων, θα δίνουν το δικαίωμα στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

να διαγράψει τον Πάροχο υπηρεσιών από τον Πίνακα. 

 

Σε συνέχεια του επανελέγχου των Παρόχων του Πίνακα, η Εταιρεία δύναται, 

κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης, να 

προβαίνει σε Προειδοποίηση, Αναστολή ή Διαγραφή ενός Παρόχου Υπηρεσίας από 

τον ως άνω Πίνακα. 

 

7.3 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Κατά το χρόνο ισχύος του Πίνακα Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης,  η 

Αναθέτουσα Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί την περιγραφή των υπηρεσιών ή 

άλλες διατάξεις σύμφωνα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, θα αναστέλλει ή θα τερματίζει την ισχύ του Πίνακα Παρόχων 

Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, σε περίπτωση αναστολής, αυτή θα ισχύει 

μέχρι το χρόνο που θα καθορίζει η Αναθέτουσα Εταιρεία, προκειμένου οι πάροχοι 

που περιλαμβάνονται μέχρι τότε στον Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, να 

ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προϋποθέσεις νέας προεπιλογής τους που θα τους 

έχει ζητηθεί.  

 

Στη συνέχεια, θα συντάσσεται νέος Πίνακας Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 

στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που 

ολοκλήρωσαν έγκαιρα και με επιτυχία τις ζητηθείσες προϋποθέσεις. 

 

  



 

Σελ.22 από 22 

 

7.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Κατά τον χρόνο ισχύος του Πίνακα Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης για 

οποιαδήποτε τροποποίηση τεχνικών στοιχείων της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Παρόχων Υπηρεσιών, με βάση την οποία εντάχθηκαν στον ανωτέρω Πίνακα θα 

απαιτείται έγκριση της Αναθέτουσας Εταιρείας. Για το λόγο αυτό οι πάροχοι 

υπηρεσίας θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα στην Αναθέτουσα Εταιρεία 

οποιαδήποτε πρόθεση αλλαγής ή μεταβολών στην διαδικασία παροχής της 

υπηρεσίας κλπ, σε σχέση με τα στοιχεία με τα οποία εντάχθηκαν στον Πίνακα  

Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. 

 

Η Προεπιλογή του Παρόχου Υπηρεσίας Εκπαίδευσης και η συμμετοχή του στον 

Πίνακα Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης θα αναστέλλεται μέχρις ότου η 

Αναθέτουσα Εταιρεία εγκρίνει τις εν λόγω τροποποιήσεις. Επίσης οι Πάροχοι του 

Πίνακα Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωστοποιούν άμεσα στην 

Αναθέτουσα Εταιρεία τυχόν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.  

 

8.  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

O Πάροχος Υπηρεσιών Εκπαίδευσης δηλώνει ότι αποδέχεται τα αναγραφόμενα 

στον Κώδικα Δεοντολογίας της Αναθέτουσας Εταιρείας και ότι υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τις αρχές αυτού. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ βρίσκεται αναρτημένος στην εταιρική της 

ιστοσελίδα, www.edathess.gr. 

 

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υλοποιεί τις δραστηριότητες της, διασφαλίζοντας την Λειτουργική της 

Ανεξαρτησία και την ισότιμη αντιμετώπιση των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και 

των Τελικών Πελατών. 

 


