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Θεσσαλονίκη 31 Οκτωβρίου 2016 

Αριθμός Πρωτ : 21196 

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 ΚΔΕΟΔ που  εγκρίθηκε με 

την  υπ’  αριθμ.  142/27.05.2008  απόφαση  του  ΔΣ  ΚΔΕΟΔ  και  κυρώθηκε  με  την  υπ’ 

αριθμ. 4835 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195)  

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

ιδίως το άρθρο 118 και το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 31 

4. την  ανάγκη  μετακίνησης  εμπειρογνωμόνων  από  Ελλάδα  προς  πΓΔΜ  στο  πλαίσιο 

υλοποίησης του προγράμματος διδυμοποίησης που έχει αναλάβει το ΚΔΕΟΔ με τίτλο 

"Further harmonization of the tax legislation with EU acquis" 

5. την  προεκτιμώμενη  αξία  της  παρούσας  ανάθεσης,  η  οποία  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό 

των  17.000€,  χωρίς  ΦΠΑ,  όπως  το  ποσό  αυτό  προκύπτει  από  τον  εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του ως άνω ευρωπαϊκού προγράμματος 

6. την  ιδιαίτερα μικρή οικονομική αξία της σύμβασης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν 

υπερβαίνει το όριο της δυνατότητας νόμιμης απευθείας ανάθεσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να απευθύνει σε τουριστικά πρακτορεία και να αναρτήσει στην  ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ 

τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία ζητά να υποβάλλουν 

σφραγισμένες  οικονομικές  προσφορές  για  την  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών 

ταξιδιωτικού  πρακτορείου  μέχρι  την  ημέρα  και  ώρα  που  ορίζεται  στη  συνημμένη 

πρόσκληση.  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1/2016 

Το  Κέντρο  Διεθνούς  και  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Δικαίου  (στο  εξής,  ΚΔΕΟΔ),  νπιδ  του 

ευρύτερου  δημοσίου  τομέα  εποπτευόμενο  από  το  Υπουργείο  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και 

Τουρισμού,  έχει αναλάβει την διαχείριση ενός προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning) με 

την πΓΔΜ. Για την υλοποίησή του είναι απαραίτητη η μετακίνηση εμπειρογνωμόνων από την 

Αθήνα (κυρίως) προς τα Σκόπια. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί η πραγματοποίηση περίπου 

21  μετακινήσεων,  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  κατά  την  περίοδο  Νοεμβρίου  2016  – 

Μαρτίου  2017.  Κάθε  αποστολή  θα  αποτελείται  από  1  έως  7  άτομα  (ανάλογα  με  τις 

απαιτήσεις του προγράμματος) και θα διαρκεί από 1 έως 9 ημέρες.  

Το  συνολικό  ποσό  για  τις  μετακινήσεις  των  εμπειρογνωμόνων  προϋπολογίζεται  σε  17.000 

ευρώ. 

Οι προβλεπόμενες μετακινήσεις  θα πρέπει  να πραγματοποιηθούν ως  εξής:  α)  με απευθείας 

πτήση από Αθήνα για Σκόπια (εφόσον υφίσταται, άλλως με ενδιάμεση στάση της μικρότερης 

δυνατής  διάρκειας)  και  β)  με  απευθείας  πτήση  από  Αθήνα  για  Θεσσαλονίκη  (και  στη 

συνέχεια με ταξί από την Θεσσαλονίκη για Σκόπια). Με την υποβολή σχετικού αιτήματος από 

το  ΚΔΕΟΔ,  ο  ανάδοχος  θα  υποχρεώνεται  να  αναζητήσει  την  ταχύτερη  και  οικονομικότερη 

πτήση, ανακοινώνοντας συγχρόνως στην αναθέτουσα αρχή το ποσό που αυτή θα πρέπει να 

του καταβάλλει ως αντίτιμο.  

Τα  αεροπορικά  εισιτήρια  θα  είναι  τουριστικής  θέσης,  εκτός  αν  ζητηθεί  κράτηση 

επαγγελματικής θέσης από την αναθέτουσα αρχή. Η κράτηση πρέπει να ολοκληρώνεται το 

αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. 

Θα  υπάρχει  δυνατότητα  αλλαγής  πτήσεων  ή  ακυρώσεων  εισιτηρίων.  Οι  πληροφορίες  των 

κρατήσεων  των  εισιτηρίων  θα  δίνονται  με  λεπτομερή  και  κατανοητό  τρόπο.  Πρέπει  να 

περιέχουν  την  τελική  τιμή  του  εισιτηρίου,  συμπεριλαμβανομένων  των φόρων αεροδρομίου 

και της αμοιβής του πρακτορείου.  

Τα  εισιτήρια  και  τα  αντίστοιχα  vouchers  θα  αποστέλλονται  στην  έδρα  της  αναθέτουσας 

αρχής, ηλεκτρονικά. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει στο σύστημά του και 

να  προσμετρά  προς  όφελος  του  εκάστοτε  ταξιδιώτη  την  συγκέντρωση  μιλίων  ή  άλλων 

προσφορών που παρέχουν ιδίως οι αεροπορικές εταιρίες. 

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

προσφορά με βάσει την τιμή (χαμηλότερη τιμή). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την 

έκδοση και αποστολή του νόμιμου παραστατικού στο ΚΔΕΟΔ. 

Με  την  παρούσα  πρόσκληση  σας  καλούμε  να  υποβάλλετε  σφραγισμένη  οικονομική 

προσφορά  στο  ΚΔΕΟΔ  στην  οποία  θα  αναγράφετε  ΜΟΝΟ  α)  το  ποσό  με  το  οποίο  το 
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πρακτορείο  θα  επιβαρύνει  την  αναθέτουσα  αρχή  επί  της  καθαρής  τιμής  των  εισιτηρίων 

εσωτερικού    που  θα  εκδίδει  και  β)  το ποσό  με  το  οποίο  το  πρακτορείο  θα  επιβαρύνει  την 

αναθέτουσα αρχή επί της καθαρής τιμής των εισιτηρίων εξωτερικού που θα εκδίδει. Καθαρή 

τιμή  του  εισιτηρίου  νοείται  η  τιμή  αυτού,  αφαιρουμένων  των  κάθε  μορφής  άμεσων  ή 

έμμεσων προμηθειών που δίδει η κάθε εταιρία στο πρακτορείο και αφαιρουμένων των πάσης 

φύσεως εξόδων έκδοσης που αυτή επιβάλλει όταν το εκδίδει άμεσα η ίδια.  

Η συνολική προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, θα εκφράζεται 

σε ευρώ (€) και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη. Τυχόν ΦΠΑ βαρύνει το ΚΔΕΟΔ. Η τιμή προσφοράς θα είναι σταθερή σε όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.  

Στον ίδιο φάκελο θα εσωκλείεται: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, 

γ)  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  ο  προσφέρων  δεν  εμπίπτει  στους  λόγους  αποκλεισμού  των 

παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

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.  Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν 

μέχρι  την  9η  Νοεμβρίου  2016,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  12:00μμ  στο  Πρωτόκολλο  του 

ΚΔΕΟΔ,  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. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 
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