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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
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Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Θεσσαλονίκη
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2310476105

Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Κατερίνα Σγουρίδου
www.cieel.gr

kdeod@cieel.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
(ΚΔΕΟΔ), το οποίο αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από
τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η αναθέτουσα αρχή αποτελεί εθνικό φορέα τεκμηρίωσης και έρευνας. Παράλληλα
αποτελεί εξουσιοδοτημένο φορέα για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
διδυμοποίησης (twinning programs).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ www.cieel.gr.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες (12:00‐14:00).
1.2

Στοιχεία ΔιαδικασίαςΧρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός συμφωνίας πλαίσιο θα διεξαχθεί ως συνοπτικός διαγωνισμός του
άρθρου 117 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της συμφωνίαςπλαίσιο
Η παρούσα συμφωνία‐πλαίσιο καθώς και οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή
χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκό προγράμματα διδυμοποίησης που έχει αναλάβει το
ΚΔΕΟΔ στο Αζερμπαϊτζάν με τίτλο Strengthening the Institutional Capacity of the
Intellectual Property Agency to Manage and Protect Intellectual Property Rights in
Digital Networks (SICCA) [AZ/13/ENPI/TR/1/16(AZ/44)].
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίαςπλαίσιο
Αντικείμενο της συμφωνίας‐πλαίσιο αποτελεί η ανάθεση σε γραφείο γενικού τουρισμού
της έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για τη μετακίνηση των εμπειρογνωμόνων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο υπολογισμός εισιτηρίων στον πίνακα που ακολουθεί
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είναι ενδεικτικός και διαμορφώθηκε με βάση τον προϋπολογισμό του προγράμματος
που εγκρίθηκε από την χώρα υποδοχής. Δεν υφίσταται υποχρέωση της αναθέτουσας
αρχής για εξάντληση του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού της συμφωνίας πλαίσιο.
Το CPV για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία αντιστοιχεί στον κωδικό: 63510000‐7
(Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες).
Η έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων υπολογίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως:
Προορισμοί

Αριθμός εισιτηρίων

Θεσσαλονίκη‐Μπακού‐Θεσσαλονίκη

25

Μπακού‐Βρυξέλλες‐Μπακού

2

Μπακού‐Βουδαπέστη‐Μπακού

5

Μπακού‐Κοπεγχάγη‐Μπακού

5

Μπακού‐Αθήνα‐Μπακού

9

Αθήνα‐Μπακού‐Αθήνα

58
Σύνολο 104

Η μέση τιμή των εισιτηρίων υπολογίζεται στα 560 ευρώ, ενώ η προεκτιμώμενη αμοιβή
ανά εισιτήριο υπολογίζεται στα 5 ευρώ. Ο συνολικός προεκτιμώμενος προϋπολογισμός
ανέρχεται στο ποσό των 58.760 ευρώ [104 Χ 565]. Η αμοιβή του πρακτορείου για την
έκδοση των εισιτηρίων απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων
Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη μονομερούς
συμφωνίας πλαίσιο.
1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίαςπλαίσιο σε τμήματα
Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο δεν υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα.
1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίαςπλαίσιο
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 58.760€.
1.3.6 Διάρκεια συμφωνίαςπλαίσιο
Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο είναι από την ημέρα της υπογραφής της έως την
λήξη του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης και τυχόν παράτασης αυτού).
Ενδεικτική ημερομηνία λήξης η 30.09.2021.
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του
χρόνου διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας πλαίσιο.
1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης
Η συμφωνία‐πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών της συμβάσεων
διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις  Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
‐του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
 του πδ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
 του πδ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω
 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ, συνεδρίασης με αριθμ.
198/20‐06‐2019 θέμα 2οα) στην οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του έτους 2019
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 της με αριθμ. Πρωτ.: 26543/12.09.2019 εισήγησης της Διευθύντριας Διοικητικής και
Οικονομικής υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΔΕΟΔ
 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ, συνεδρίασης με αριθμ.
201/17.09.2019, θέμα μόνο, στην οποία εγκρίθηκε α) η διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού ταξιδιωτικών υπηρεσιών και β) η εξουσιοδότηση της Διευθύντριας του
ΚΔΕΟΔ να υπογράψει τα απαιτούμενα έγγραφα
 της με αριθμό πρωτ. Λ: 12267/3.10.2019 απόφασης πολυετούς ανάληψης
υποχρέωσης
 της με αριθμό πρωτ.: 27015/26.11.2019 απόφαση της Διευθύντριας του ΚΔΕΟΔ που
αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή προς το ΚΔΕΟΔ
υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9η Δεκεμβρίου 2019
και ώρα 14.00 στην έδρα του ΚΔΕΟΔ. Την ίδια ημέρα και με το τέλος της προθεσμίας,
θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών στην έδρα του ΚΔΕΟΔ.
1.6

Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη
συνέχεια θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΚΔΕΟΔ (www.cieel.gr). Δεν υπάρχει
υποχρέωση δημοσίευσης στον εθνικό τύπο.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν
κατά την εκτέλεση της συμφωνίας‐πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, β) δεν θα ενεργήσουν
αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας‐πλαίσιο και των εκτελεστικών
συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν
την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

•
•

η παρούσα διακήρυξη
το ΤΕΥΔ
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2.1.2 Επικοινωνία  Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης με τα
παρατήματά του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται προσαρμοσμένο για τις ανάγκες του
παρόντος διαγωνισμού το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), είτε από
την έδρα του ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1, Καλαμαριά, κυρία Παπανικολάου, τηλ 2310 486901),
είτε απευθείας από την ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο 6 ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή παρέχει
διευκρινίσεις το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν.1497/1984 (Α 188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από
τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔ και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔ
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. ‐ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής  Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος‐μέλος της Ένωσης,
β) κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο δεν
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) 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),
β) 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 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) 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),
δ) 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,
ε) 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),
στ) 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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, προσωπικών εταιρειών και IKE, η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.1.1. Αποκλείεται της συμμετοχής αν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Δήλωση του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού
αποτυπώνεται από τον οικονομικό φορέα στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ, ενότητα Β πεδίο 2 του
επισυναπτόμενου ΤΕΥΔ.
2.2.3.2. Αποκλείεται προσφέρων, αν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
συμφωνίας‐πλαίσιο, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
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δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(β) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β της παρ. 4
του ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας‐πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία
από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.1.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης συμφωνίας‐πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει
τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργούς συνεργασίας
με τις ερευνητικές αρχές και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,
καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με αμετάκλητη απόφαση, τότε για τις
περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 ανέρχεται σε 5 έτη από την ημερομηνία της
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καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4
στα 3 έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο.
2.2.4. Κριτήρια Επιλογής
Ο προσφέρων πρέπει να:
1. δραστηριοποιείται στη διαχείριση κρατήσεων και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων
2. είναι κάτοχος άδειας γενικού τουρισμού από τον ΕΟΤ ή άλλης ισοδύναμης άδειας
της χώρας εγκατάστασής του
3. διαθέτει τίτλο της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Ι.Α.Τ.Α. ή άλλο ισοδύναμο
τίτλο
4. διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων,
τηλεφωνικές γραμμές, εγκαταστάσεις φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2.2.5

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν εμπίπτουν
στους λόγους αποκλεισμού και πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής προσκομίζουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους το συνημμένο στην παρούσα ΤΕΥΔ. Στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
και κατά τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/2016.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 οι προσωρινοί ανάδοχοι προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που έχει
εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή του
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνος υποβολής τους,
γ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, με τις συνέπειες του Ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, για μη επιβολή
ποινών από το ΣΕΠΕ που έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης
δ) πιστοποιητικό/‐ά που εκδίδεται/‐ονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους ‐
μέλους ή χώρας, και το/τα οποίο/‐α πιστοποιεί/‐ούν ότι ο οικονομικός φορέας δεν
τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,
δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Το πιστοποιητικό/‐α πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την
υποβολή τους.
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Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), με εκτύπωση από τον προσωρινό ανάδοχο της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο σύστημα Taxisnet.
ε) για τις λοιπές περιπτώσεις της υποπαραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄),
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, περί του ότι δε συντρέχουν για τον
οικονομικό φορέα οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, η οποία
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
B.2. Για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής προσκομίζεται
α) αντίγραφο νόμιμης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
β) πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές με
το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης σε ισχύ, που έχει εκδοθεί έως 30
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του
γ) τίτλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Ι.Α.Τ.Α. ή άλλος ισοδύναμος τίτλο σε
ισχύ
δ) υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, ότι διαθέτει
ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων,
τηλεφωνικές γραμμές, εγκαταστάσεις φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και η οποία
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίαςπλαίσιο
Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2.3.3 Κριτήριο ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων
Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται στον ένα και μοναδικό αντισυμβαλλόμενο της
συμφωνίας πλαίσιο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Για την ανάθεση των
συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον
οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία‐πλαίσιο, ζητώντας
του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους της
συμφωνίας πλαίσιο, βάσει των δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης (τιμές
αγοράς, δημοσιονομικές συνθήκες, ανάγκες φορέα κλπ).
2.4

Κατάρτιση  Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Η συνολικά προσφερόμενη τιμή αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών (service fee)
αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκφράζεται σε ευρώ (€) και περιλαμβάνει
όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις (κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% και υπέρ ΑΕΠΠ
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0,06%), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου, ποσά τα οποία ο οικονομικός
φορέας πρέπει να συνεκτιμήσει κατά την κατάρτιση της οικονομικής του προσφοράς.
Δεν υπολογίζεται ΦΠΑ διότι η έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εξωτερικού
απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Η τιμή προσφοράς παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας
πλαίσιο.
Για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του
υποδείγματος που ακολουθεί. Σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο έντυπο της
οικονομικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στη διόρθωσή τους και εάν
αυτό δεν είναι εφικτό, απορρίπτει την προσφορά.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε με με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ΚΔΕΟΔ,
είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή courier στη διεύθυνση
του ΚΔΕΟΔ. Οι φάκελοι των προσφορών που κατατίθενται ή αποστέλλονται με έναν
από τους δύο προαναφερθέντες τρόπους γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί
μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.00. Οι προσφορές υποβάλλονται σε
σφραγισμένο φάκελο (κύριος φάκελος) στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
τα ακόλουθα:
Προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Προσφορά του ………………………………………………………………………………………
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: …………………………………………………………… Αριθμός διακήρυξης: …
Αναθέτουσα Αρχή: ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1, 55201 Καλαμαριά
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ……………./2019
Να μην ανοιχτεί από την Υπηρεσία

Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και
επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι οικονομικοί φορείς εσωκλείουν στον κυρίως φάκελλο της προσφοράς τους τα
ακόλουθα:
α) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής
β) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά.
Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου
του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας
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οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά
και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος Δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει μόνο το ΤΕΥΔ, καθώς δεν
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Το ΤΕΥΔ μπορεί να
υπογράφεται έως δέκα (10) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται ως ακολούθως:
Απόλυτη τιμή (σε

Απόλυτη τιμή (σε ευρώ)/αναγραφή

ευρώ) / αριθμητική

ολογράφως

αναγραφή
Αμοιβή σε € χωρίς ΦΠΑ
(απαλλάσσεται)

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά έκδοση εισιτηρίου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό είναι μηδενικό εν
προκειμένω.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο
και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ
ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
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κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Στην περίπτωση που
λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς είτε να παρατείνουν την προσφοράς τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος
ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα
αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους της σύμβασης.
3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής
στάδια:
•

Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

•

Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,

•

Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»

Η αποσφράγιση των φακέλων Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική προσφορά
γίνεται σε ένα στάδιο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή
να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
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διευκρινίσουν το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο
102 του ν.4412/2016.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στο στάδιο εξέτασης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, η οικονομική προσφορά δεν αποσφραγίζεται, αλλά
τηρείται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία.
Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση την τιμή και την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.
Μειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη μικρότερη αμοιβή για την
παροχή υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίου.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το α 127
ν.4412.
3.2
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την έκδοση απόφασης προσωρινής κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 όλων των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.5.2.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός προθεσμίας αίτημα
παράτασης, συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγησή τους.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)
δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με της παραγράφους 2.2.4 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
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κατακύρωση της συμφωνίας‐πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την
απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση  σύναψη συμφωνίαςπλαίσιο

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, και δεν έχει οριστικά αποκλειστεί, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
συμφωνίας‐πλαίσιο σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
συμφωνίας‐πλαίσιο επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή έκδοση απόφασης επί αυτής
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει, μετά από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές στην περίπτωση άσκησης
ένστασης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την επιτροπή διαγωνισμού η οποία και
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη συμφωνία πλαίσιο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού της συμφωνίας πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Ενστάσεις

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
συμφωνία‐πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση
σύμφωνα με το α 127 ν.4412.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, 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.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΠΛΑΙΣΙΟ

4.1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίαςπλαίσιο

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας πλαίσιο, ο συμβαλλόμενος οικονομικός
φορέας υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας της συμφωνίας πλαίσιο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας‐πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και
αναλογικά κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας‐πλαίσιο,
εφόσον οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σ’ αυτό
το χρονικό διάστημα.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας‐πλαίσιο είναι δύο (2)
μήνες μετά τη λήξη της διάρκειάς της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας‐πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας‐πλαίσιο και κάθε απαίτηση
της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία‐πλαίσιο
οικονομικών φορέων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
συμφωνίας‐πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο  Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας‐πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της συμφωνίαςπλαίσιο

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών αυτής
συμβάσεων συμβαλλόμενος/ ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση
των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο των εκτελεστικών συμβάσεων και τους
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ
αυτού και του ΚΔΕΟΔ. Ο συμβαλλόμενος/ανάδοχος τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση
του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της συμφωνίας πλαίσιο, των
εκτελεστικών συμβάσεων και των αντίστοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι
αναλαμβάνει την εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο θεωρώντας το συμβατικό
αντάλλαγμα επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων.
Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της συμφωνίας
πλαίσιο και των εκτελεστικών αυτής συμβάσεων. Ευθύνεται δε για κάθε είδους βλάβη
κατά την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του προσωπικού του, από οιανδήποτε αιτία
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και εάν προέρχεται. Σε ανάλογη περίπτωση δεν οφείλεται αμοιβή για την έκδοση των
εισιτηρίων.
Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας‐πλαίσιο, θα
πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε
περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη
συμφωνία‐πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη
συμφωνία‐πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη εξάντλησης του
ποσού και των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία‐πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης
δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας‐πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο
συμβαλλόμενος/ ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα,
τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο και των
εκτελεστικών αυτής συμβάσεων, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με
κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο συμβαλλόμενος/ ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία
στην εν λόγω συμφωνία πλαίσιο ή εκτελεστική σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
συμβαλλόμενου/αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της συμφωνίας πλαίσιο ή
εκτελεστικής σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της συμφωνίας πλαίσιο ή εκτελεστικής σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο συμβαλλόμενος/ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο και έκαστης εκτελεστικής
αυτής σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για
τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση συμφωνίαςπλαίσιο κατά τη διάρκειά της

Η συμφωνία‐πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του
αρμοδίου οργάνου.
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4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίαςπλαίσιο

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία‐πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η συμφωνία‐πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
συμφωνίας‐πλαίσιο
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας‐πλαίσιο, τελούσε σε μια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας ‐πλαίσιο,
γ) η συμφωνία‐πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατά το 100% της συμβατικής
αξίας (κόστος εισιτηρίου και αμοιβή αναδόχου) μετά την οριστική παραλαβή του
εκάστοτε εισιτηρίου και με την προσκόμιση νόμιμου φορολογικού παραστατικού. Ο
ανάδοχος βαρύνεται με
α) Κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της αμοιβής του για την έκδοση των εισιτηρίων
και
β) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ επί της αμοιβής του για την έκδοση των εισιτηρίων
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
5.2 Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση
αυτής διενεργείται από το Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ. Η ανωτέρω υπηρεσία
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 132.
5.3. Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο συμβαλλόμενος/ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
από την σύμβαση και συνακόλουθα της συμφωνία πλαίσιο.
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5.4 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την
Επιτροπή Παραλαβής του ΚΔΕΟΔ ανά τρίμηνο και αποδεικνύεται εγγράφως.
5.5

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  Κυρώσεις

5.5.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμβασης ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής
υπηρεσιών κατά τις προαναφερθείσες περιπτώσεις α) και β), η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου
203 ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης
και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με
την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι
λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η
έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που
να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των
υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με
το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις
υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (ά. 220 ν. 4412/2016).
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού
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από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
5.6

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις μέχρι την οριστικοποίηση της απόφασης που τις επιβάλλει.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών, άλλως θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Εάν δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή ή εάν αυτή απορριφθεί, η απόφαση οριστικοποιείται.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση,
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας
που εκτελείται η σύμβαση. Πριν από την άσκηση προσφυγής προηγείται υποχρεωτικά η
τήρησης της ενδικοφανούς διαδικασίας του άρθρου 205. Δεν απαιτείται εάν ασκείται
αγωγή στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
6.
6.1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης

Οι προορισμοί γνωστοποιούνται στον ανάδοχο τηλεφωνικά/με email ανάλογα με τα
ταξίδια που προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο.
Με την υποβολή σχετικού αιτήματος από την αναθέτουσα αρχή, ο ανάδοχος
υποχρεώνεται να αναζητήσει την ταχύτερη και οικονομικότερη πτήση και να υποβάλει
στην αναθέτουσα αρχή 2‐3 εναλλακτικές προτάσεις αεροπορικών εταιριών/ διαδρομών
με την προεκτίμηση αμοιβής που αντιστοιχεί σε αυτές. Η τελική επιλογή ανήκει στην
αναθέτουσα αρχή.
Τα αεροπορικά εισιτήρια θα είναι τουριστικής θέσης, εκτός αν ζητηθεί κράτηση
επαγγελματικής θέσης. Η κράτηση πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή του αιτήματος και να υπάρχει ενημέρωση
για δυνατότητα αλλαγής πτήσεων ή ακύρωσης εισιτηρίων.
Οι τελικές πληροφορίες των κρατήσεων θα δίνονται με λεπτομερή και κατανοητό
τρόπο, θα εμφανίζουν δε διακριτά την αμοιβή του πρακτορείου για την παροχή της
υπηρεσίας κράτησης και τον αριθμό / κόστος των εισιτηρίων.
Ο ανάδοχος θα εισάγει την συγκέντρωση μιλίων ή άλλων προσφορών που παρέχουν οι
αεροπορικές εταιρίες προς όφελος του ταξιδιώτη. Θα αποστέλλει δε τα εισιτήρια στην
αναθέτουσα αρχή ηλεκτρονικά.
Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν το Γραφείο Προγραμμάτων
ΚΔΕΟΔ παραλάβει το ηλεκτρονικό εισιτήριο που έχει παραγγείλει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη‐Δημητράκου
Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ
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