
 

userc:\documents and settings\john\local settings\temporary internet 
files\content.ie5\1z9xkz8o\4.απόφαση προκήρυξης διαγωνισμού.docxcxzcxg 
 

 

 

 

                  

 

Θεσσαλονίκη  13  Νοεμβρίου 2017 

Αριθμός Πρωτ : 22801 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

Έχοντας υπόψη 

1. τις διατάξεις  του Ν.717/1977  (ΦΕΚ Α 297)  «Περί  ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς 

και  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Δικαίου»,  όπως  τροποποιήθηκαν, 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν  

2. τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Οργανωτικής  Διαρθρώσεως  του  Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΦΕΚ Β 195)  

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων» 

και ιδίως το άρθρο 117 αυτού 

4. τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Προμηθειών  του  Κέντρου  Διεθνούς  και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΦΕΚ Β 195) ως προς το μέρος που δεν έχει 

καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ, κυρίως δε 

ως προς τις αρμοδιότητες του Διευθυντή του ΚΔΕΟΔ  

5. την ανάγκη έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού για α) 

μετακίνηση  προσωπικού  και  β)  μετακίνηση  συμμετεχόντων  σε  σεμινάρια, 

διαλέξεις και συνέδρια που διοργανώνει το ΚΔΕΟΔ 

6. την  προεκτιμώμενη  αξία  της  δημοπρατούμενης  σύμβασης  η  οποία  δεν 

υπερβαίνει  το ποσό  των 29.570 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  όπως  το ποσό 

αυτό προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΚΔΕΟΔ  

7. την με αριθμ. Πρωτ.: Λ 8085/13.11.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να  προκηρύξει  συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  παροχή  προς  το  ΚΔΕΟΔ  υπηρεσιών 

ταξιδιωτικού πρακτορείου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της συνημμένης 

διακήρυξης 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΔΕΟΔ 

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός 



ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Ικάρων 1 (ΤΘ 14) – Φοίνικας 

55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

kdeod@cieel.gr          Ημερομηνία: 13/11/2017 

www.cieel.gr         

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2/2017) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία 

27/11/2017 

Ημέρα 

Δευτέρα 

Ώρα 

13:00 

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Δικαίου 

Ικάρων 1 – Φοίνικας 

55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 29.570€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (στην αμοιβή του 

πρακτορείου για την έκδοση εισιτηρίων εσωτερικού) 

με δικαίωμα προαίρεσης 2.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ήτοι, συνολικού προϋπολογισμού 31.570€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης της προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης προκήρυξης στην ιστοσελίδα  

13/11/2017 

13/11/2017 

13/11/2017 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχοντας υπόψη: 

1. τις  διατάξεις  του  ν.717/1977  (ΦΕΚ Α  297)  «Περί  ιδρύσεως  Κέντρου  Διεθνούς 

και  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Δικαίου»,  όπως  τροποποιήθηκαν, 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 

2. τις  διατάξεις  του  ν.4412/2016  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και 

Υπηρεσιών (ΦΕΚ Α 147) 

3. τις  διατάξεις  των  άρθρων  129‐132  του  ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A 143), 

όπως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί  

4. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και 

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ A 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

5. τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Οργανωτικής  Διαρθρώσεως  του  ΚΔΕΟΔ  που 

εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  142/27.05.2008  απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου ΚΔΕΟΔ και  κυρώθηκε με  την υπ’ αριθμ. 4835/2009 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195) 

6. την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  22801/13.11.2017  απόφαση  του  Διευθυντή  του 

ΚΔΕΟΔ,  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού  με 

αντικείμενο  την  υπογραφή  σύμβασης  για  την  παροχή  προς  το  ΚΔΕΟΔ 

υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου  

7. την με αριθμό πρωτ.: Λ 8085/13.11.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

ΚΑΛΕΙ 

Φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  προσώπων  να  υποβάλουν  σφραγισμένες 

προσφορές  για  την  ανάθεση  σύμβασης  με  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών 

ταξιδιωτικού πρακτορείου. 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο σύμβασης – Προϋπολογισμός  

Το  ΚΔΕΟΔ  αναζητεί  γραφείο  γενικού  τουρισμού  για  την  ανάθεση  σύμβασης  με 

αντικείμενο  την  έκδοση αεροπορικών  εισιτηρίων  εσωτερικού και  εξωτερικού α)  κάθε 

φορά  που  απαιτείται  μετακίνηση  του  προσωπικού,  β)  κάθε  φορά  που  απαιτείται 

μετακίνηση συμμετεχόντων σε σεμινάρια,  διαλέξεις  και  συνέδρια που  διοργανώνει  το 

ΚΔΕΟΔ για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2018.  



Σελίδα 3 από 9 

Το  CPV  για  τη  δημοπρατούμενη  υπηρεσία  αντιστοιχεί  στον  κωδικό:  63510000‐7 

(Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες). 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 29.570€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

επί της αμοιβής του πρακτορείου για την έκδοση εισιτηρίων εσωτερικού, με δικαίωμα 

προαίρεσης 2.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  το οποίο θα μπορεί  να ασκηθεί 

μέχρι 31.12.2018. 

Η  σύναψη  της  σύμβασης  για  το  σύνολο  του  ποσού  δεν  συνεπάγεται  υποχρέωση  της 

αναθέτουσας αρχής για εξάντληση του. 

Άρθρο 2: Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι  προορισμοί  γνωστοποιούνται  στον  ανάδοχο  τηλεφωνικά/με  email  ανάλογα  με  τα 

ταξίδια  που  προγραμματίζονται  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Με  την 

υποβολή σχετικού αιτήματος από την αναθέτουσα αρχή, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 

αναζητήσει την ταχύτερη και οικονομικότερη πτήση, ανακοινώνοντας συγχρόνως στην 

αναθέτουσα αρχή το ποσό που αυτή πρέπει να του καταβάλλει ως αντίτιμο.  

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  πληροφορίες  των 

κρατήσεων θα δίνονται  με  λεπτομερή και  κατανοητό  τρόπο, θα περιέχουν  την  τελική 

τιμή, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και φόρων αεροδρομίου, ενώ υποχρεωτικά διακριτά 

θα εμφανίζεται η αμοιβή του πρακτορείου για την παροχή της υπηρεσίας κράτησης.  

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.  

Άρθρο 3: Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείονται από το διαγωνισμό: 

1.  Όσοι  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα 

αδικήματα  των  περιπτώσεων  α)  έως  στ)  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  73  Ν.  

4412/2016 

2.  Όσοι  δεν  έχουν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  τους  σε  ότι  αφορά  στην  καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

3.  Όσοι  τελούν  υπό  πτώχευση  ή  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής 

εκκαθάρισης  ή  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το 
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δικαστήριο  ή  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχουν 

αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε 

ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  σε  

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας καταγωγής/εγκατάστασής  τους 

4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή έχουν επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

5. Όσοι έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου. 

Άρθρο 4: Κριτήρια ποιοτικής 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. 

Άρθρο 5: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει με την υποβολή προσφοράς του 

συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ που βρίσκεται στο παράρτημα Ι.  

Σε  περίπτωση  ένωσης  προσώπων,    κάθε  μέλος  της  οφείλει  να  πληροί  όλες  τις 

απαιτήσεις συμμετοχής και να μην υφίσταται στο πρόσωπό του λόγος αποκλεισμού. Το 

ΤΕΥΔ  αφορά  και  υποβάλλεται  από  κάθε  μέλος  που  συμμετέχει  στην  ένωση.  Όταν  ο 

προσφέρων  είναι  νομικό πρόσωπο,  η  δήλωση περί  μη  καταδίκης στα αδικήματα που 

αναφέρονται ανωτέρω αφορά α) στο διαχειριστή τους, όταν το νομικό πρόσωπο είναι  

ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, β) στον πρόεδρο και όλα τα μέλη του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι  ΑΕ,  γ)  στους  νόμιμους  εκπροσώπους  του  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού 

προσώπου.  Ειδικά  για  τη  δήλωση  περί  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  κοινωνικής 

ασφάλισης, αυτή απαιτείται  να αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. 

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  οφείλει  να  προσκομίσει  εντός  10  ημερών  στην  αναθέτουσα 

αρχή και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου,  έκδοσης  του  τελευταίου 

τριμήνου 

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

4. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης κλπ (όπως ορίζεται στο άρθρο 3) 

5.  Αντίγραφο  της  νόμιμης  άδειας  λειτουργίας  της  επιχείρησής  του  ή  πιστοποιητικό 

εγγραφής  σε  επαγγελματικό  επιμελητήριο  με  αντικείμενο  συναφές  με  το  αντικείμενο 

της δημοπρατούμενης σύμβασης σε ισχύ 

6. Τίτλο της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Ι.Α.Τ.Α. ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σε ισχύ 

7.  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  διαθέτει  ηλεκτρονικά  συστήματα  κρατήσεων  και  έκδοσης 

αεροπορικών εισιτηρίων, τηλεφωνικές γραμμές,  εγκαταστάσεις φαξ και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

8.  Παραστατικό  εκπροσώπησης,  μόνο  εφόσον  ο  προσφέρων  συμμετέχει  στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή δεν εκπροσωπείται 

από τον νόμιμο και εμφαινόμενο στο καταστατικό εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου) 

9.  Πρακτικό  ΔΣ  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  στο  οποίο  μπορεί  να 

περιέχεται  και  εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό)  για 

υπογραφή  και  υποβολή  προσφοράς,  σε  περίπτωση  που  δεν  υπογράφει  ο  νόμιμος 

εκπρόσωπος (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων). 

Για τη διαπίστωση της ύπαρξης του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 3.2 η αναθέτουσα 

αρχή αναζητά από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων πιστοποιητικό,  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 2 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής. 

Άρθρο 7: Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημέρα της υπογραφής της έως την 31.12.2018. 

Άρθρο 8: Κριτήριο ανάθεσης  

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή. Δεν θα κατατεθεί τεχνική προσφορά. 

Άρθρο 9: Σύνταξη οικονομικής προσφοράς 
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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  0,06%  και  υπέρ  ΑΕΠΠ 

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. Ο 

ΦΠΑ  24%  (όπου  επιβάλλεται)  βαρύνει  την  αναθέτουσα  αρχή.  Τυχόν  αλλαγή  ΦΠΑ 

βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

Η  προσφορά  αναφέρει  την  αμοιβή  με  την  οποία  το  πρακτορείο  επιβαρύνει  την 

αναθέτουσα αρχή επί της τιμής των εισιτηρίων για την παροχή της υπηρεσίας έκδοσής 

τους. Το ποσό αμοιβής για την παροχή της δημοπρατούμενης υπηρεσίας εξειδικεύεται 

για εισιτήρια εσωτερικού και εξωτερικού. 

Η τιμή προσφοράς παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

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. 

 

Οικονομική προσφορά 

  Αμοιβή σε € για εισιτήρια 

εσωτερικού 
Αμοιβή σε € για εισιτήρια 

εξωτερικού 

Ποσό σε € χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητική αναγραφή) 
   

Ποσό σε € χωρίς ΦΠΑ 

(ολόγραφη αναγραφή) 
   

Ποσό σε € ΜΕ ΦΠΑ 

(αριθμητική αναγραφή) 
  Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ 

Ποσό σε € ΜΕ ΦΠΑ 

(ολόγραφη αναγραφή) 
  Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ 

  

Άρθρο 10: Υποβολή προσφορών 

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

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

ταχυδρομική επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών. 



Σελίδα 7 από 9 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 13.00 

στο Πρωτόκολλο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ικάρων 

1  (ΤΘ 14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αρμόδια για πληροφορίες,:  κα Μ. Παπανικολάου (Τηλ: 

2310 486900, 4860901, Fax: 2310 476366, email: kdeod@cieel.gr) 

Όσες  προσφορές  δεν  περιέλθουν  στο  πρωτόκολλο  του  ΚΔΕΟΔ  μέχρι  την  ανωτέρω 

ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν 

τις  εκπρόθεσμες προσφορές τους εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίησή τους, αυτές 

καταστρέφονται. 

Άρθρο 11: Περιεχόμενο  ισχύς προσφορών 

Τα  περιεχόμενα  του  φακέλου  της  προσφοράς  ορίζονται  ως  εξής:  α)  ένας  φάκελος 

«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  που  περιέχει  το  ΤΕΥΔ,  β)  ένας  φάκελος  «Οικονομική 

Προσφορά» που περιέχει την οικονομική προσφορά. 

Άρθρο 12: Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για 4 μήνες 

από  την  επομένη  της  ημέρας  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Η  ισχύς  της  προσφοράς 

μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της 

και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται σε 2 μήνες. Οι προσφέροντες 

οφείλουν  να  απαντήσουν  μέσα  σε  5  ημέρες  σχετικά  με  την  παράταση  ισχύος  της 

προσφοράς τους.   

Άρθρο 13: Μέθοδος αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς 

Η κατάταξη  των προσφορών για  την ανάδειξη  του μειοδότη θα γίνει  σύμφωνα με  τη 

μαθηματική σχέση: Κ= (0,40Κ1 + 0,60Κ2) Χ 100 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη μεγαλύτερη τιμή Κ  

Όπου Κ1 είναι ο λόγος: 

Το μικρότερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα πρακτορεία ποσό  

αμοιβής επί της καθαρής τιμής των εισιτηρίων εσωτερικού 

Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσό αμοιβής επί της 

καθαρής τιμής των εισιτηρίων εσωτερικού 

Όπου Κ2 είναι ο λόγος: 

Το μικρότερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα πρακτορεία ποσό  

αμοιβής επί της καθαρής τιμής των εισιτηρίων εξωτερικού  

Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσό  αμοιβής επί της 
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καθαρής τιμής των εισιτηρίων εξωτερικού.  

Άρθρο 14: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της κατάθεσης 

των  προσφορών,  ήτοι  την Δευτέρα  27/11/2017  και  ώρα  13:30,  στα  γραφεία  του 

ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών 

επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με 

το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η κατακύρωση του 

διαγωνισμού  θα  γίνει  από  το  αρμόδιο  όργανο  της  διοίκησης  του  ΚΔΕΟΔ  και  θα 

ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζόμενους.  

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις αναδόχου 

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 ανάδοχος τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των 

συνθηκών  εκτέλεσης  του αντικειμένου  της  σύμβασης  και  των αντίστοιχων  κινδύνων. 

Τεκμαίρεται  επίσης  ότι  αναλαμβάνει  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  θεωρώντας  το 

συμβατικό  αντάλλαγμα  επαρκές  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Ο 

ανάδοχος  φέρει  ευθύνη  καλής  και  άρτιας  εκτέλεσης  του  αντικειμένου  της  σύμβασης. 

Ευθύνεται δε για κάθε  είδους βλάβη κατά  την παροχή  των υπηρεσιών  εκ μέρους  του 

προσωπικού του, από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται. Σε ανάλογη περίπτωση δεν 

οφείλεται αμοιβή για την έκδοση των εισιτηρίων. 

Άρθρο 16: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  προ  της  υπογραφής  της  σύμβασης 

εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  αυτής,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  άρθρου  72 

Ν.4412/2016, ποσού που αντιστοιχεί στο 5% του συμβατικού τιμήματος. 

Άρθρο 17: Έννομη προστασία 

Κατά των εκτελεστών πράξεων του ΚΔΕΟΔ είναι δυνατή η υποβολή ένστασης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 127 Ν.4412/2016.  
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Άρθρο 18: Υπεργολαβία 

Εάν ο  διαγωνιζόμενος  επιθυμεί  να αναθέσει  μέρος  της σύμβασης υπεργολαβικά,  είναι 

υποχρεωμένος  να  αναφέρει  στην  προσφορά  του  το  τμήμα  της  σύμβασης  που 

προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά (συγκεκριμένες υπηρεσίες και ποσοστό επί της 

αξίας  της  σύμβασης),  καθώς  και  τον  υπεργολάβο  που  προτείνει.  Κατά  τα  λοιπά 

εφαρμόζονται  όλες  οι  λοιπές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  για  την  υπεργολαβική 

ανάθεση και τις υποχρεώσεις των υπεργολάβων. 

Άρθρο 19: Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα συναφθεί διέπεται από το ν.4412/2016. 

Κάθε  διαφορά  που  τυχόν  ανακύψει  κατά  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  και  την 

εκτέλεση  της  σύμβασης  υπάγεται  στην  αρμοδιότητα  των  δικαστηρίων  της 

Θεσσαλονίκης. 

ΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΔΔΕΕΟΟΔΔ  

  

  

ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΧΧρριισσττιιααννόόςς  


