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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2/2014) 

για την ανάθεση συμφωνίας πλαίσιο  

για παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιωτικού Πρακτορείου 

συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ): 40.650,00 

ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του 

ΚΔΕΟΔ: 27.03.2014 

 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11/04/2014 Παρασκευή 12:00 
ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1 – Φοίνικας 

55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του ν. 717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «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 195/05.02.2009) 

3. τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ που εγκρίθηκε με την υπ’ 

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

αριθμ. 4834/ΔΙΟΕ 236 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

(ΦΕΚ Β 195/05.02.2009)  

4. τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/19.01.1995) «Προμήθειες του 

δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

5. τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
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6. τις διατάξεις του πδ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.07.2007) «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου» 

7. το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α 

267/03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 

53/31.03.2010) και Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.01.2013) και ισχύει  

8. το Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και 

του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»(ΦΕΚ 

Α 222/12.11.2012) 

9. τον Κανονισμό Υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Regulation on the 

implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014) 

10. την με αριθμό 22195/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 526 (ΦΕΚ Β 1307/30.05.2013) ΚΥΑ των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για 

την υλοποίηση του ΧΜ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 

2009-2014 

11. την απόφαση του Διευθυντή ΚΔΕΟΔ με αριθμό πρωτοκόλλου 

18090/24.03.2014, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού με αντικείμενο την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο για την παροχή 

προς το ΚΔΕΟΔ υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου που αφορούν τις 

μετακινήσεις συμμετεχόντων σε σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΔΕΟΔ 

στις 28 και 29 Απριλίου 2014 

ΚΑΛΕΙ 

1/ Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλουν σφραγισμένες 

δεσμευτικές προσφορές για την ανάθεση μονομερούς συμφωνίας-πλαίσιο με 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου αποκλειστικά για τις 

ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων σε σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο 

ΚΔΕΟΔ στις 28 και 29 Απριλίου 2014, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «EU 

PRESIDENCY ACTIVITY - Seminar combating hate crime» στο πλαίσιο της ενότητας 

«Bilateral Fund at National Level», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό 

Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με φορέα υλοποίησης 

(Project Promoter) το ΚΔΕΟΔ και εταίρο τον φορέα "ΕU Agency for Fundamental Rights 

(FRA). 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να προβεί σε κρατήσεις και εκδόσεις αεροπορικών εισιτηρίων, 

σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα του παραρτήματος Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας, μετά την υποβολή αιτήματος της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος 

θα υποχρεώνεται να αναζητήσει την ταχύτερη και οικονομικότερη πτήση, 

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

καταβάλλει ως αντίτιμο. Η κράτηση πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Θα υπάρχει 

δυνατότητα αλλαγής πτήσεων ή ακύρωσης εισιτηρίων, ανάλογα με την περίπτωση. 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 αναδόχου. Τα εισιτήρια θα αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά. 
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2/ Ο συνολικός προϋπολογισμός της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται σε σαράντα 

χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (40.650,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 

σύναψη της συμφωνίας - πλαισίου δε συνεπάγεται υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής 

για εξάντληση του προϋπολογισμού της. 

3/ Ο προσφέρων πρέπει να: 

1. έχει εμπειρία 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. 

5. διαθέτει καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. 

6. μην τελεί υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική 

διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

7. μην έχει υπαχθεί σε καθεστώς εξυγίανσης ή να μην έχει υπαχθεί σε ειδική 

εκκαθάριση των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα (μόνο τα νομικά 

πρόσωπα) ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής του 

8. μη βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή άλλη παρόμοια 

διαδικασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής του 

9. μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικά με 

την επαγγελματική του διαγωγή 

10. μην έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου για αδίκημα σχετικά με την 

επαγγελματική του διαγωγή 

11. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του 

12. έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους 

νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 

4/ Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει με την υποβολή της 

προσφοράς του τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1. αντίγραφο της νόμιμης άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του ή πιστοποιητικό 

εγγραφής σε επαγγελματικό επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές με το 

αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης 

2. τίτλο της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Ι.Α.Τ.Α. ή άλλο ισοδύναμο τίτλο. 

3. υπεύθυνη δήλωση ότι:  

- έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα 

- η επιχείρησή του είναι σε λειτουργία και τυχόν άδειά της δεν έχει ανακληθεί 
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- η υποβολή της προσφοράς γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα 

ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του  

- ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού της παρούσας πρόσκλησης 

- ότι διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων και έκδοσης αεροπορικών 

εισιτηρίων, τηλεφωνικές γραμμές, εγκαταστάσεις φαξ και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

5/ Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο είναι από την ημέρα της υπογραφής της έως την 

30.04.2014. 

6/ Η συμφωνία - πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η συνολική 

προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκφράζεται σε ευρώ (€) 

και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 

τυχόν δαπάνη. Τυχόν ΦΠΑ βαρύνει το ΚΔΕΟΔ. 

Η προσφορά αναφέρεται στο ποσό με το οποίο το πρακτορείο επιβαρύνει την 

αναθέτουσα αρχή επί της καθαρής τιμής των εισιτηρίων. Το ποσό επιβάρυνσης θα 

εξειδικεύεται για εισιτήρια εσωτερικού, Ευρώπης και υπερατλαντικά. 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 απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών για κάθε εισιτήριο θα περιέχει αναλυτικά την καθαρή τιμή 

εισιτηρίου, φόρους, τυχόν άλλες κρατήσεις και την προμήθεια του αναδόχου επί αυτού. 

Για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 

υποδείγματος που ακολουθεί, χωρίς αλλοίωση ή προσθήκη εκ μέρος των 

προσφερόντων. 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  

 Περιγραφή Κόστους Ποσό 

1. 

Ποσό σε € επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων 

εσωτερικού 
…€ 

2. 

Ποσό σε € επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων 

εξωτερικού (Ευρώπη βάσει IATA) 
…€ 

3. 

Ποσό σε € επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων 

εξωτερικού (υπερατλαντικά βάσει IATA) 
…€ 

Στα εισιτήρια θα αναγράφεται ένα μόνο ποσό, ανεξαρτήτως του είδους του εισιτηρίου 

(τουριστική, επαγγελματική θέση). 

7/ 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 11/04/2014, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12 μ.μ., στο 

Πρωτόκολλο του ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1,ΤΘ 14, 55102, Καλαμαριά, αρμόδια για πληροφορίες 

κα Μ. Παπανικολάου, τηλ: 2310486900, 4860901, Fax: 2310 476366, email: 

kdeod@cieel.gr). 

mailto:kdeod@cieel.gr
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Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο του ΚΔΕΟΔ μέχρι την ανωτέρω 

ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους 

φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός μηνός 

από την ειδοποίησή τους, αυτές καταστρέφονται. 

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

μαθηματική σχέση: Κ= (0,40Κ1+ 0,40Κ2+ 0,20Κ3) 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 

επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων εσωτερικού 

Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσό επιβάρυνσης επί 

της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων εσωτερικού 

 

Όπου Κ2 είναι ο λόγος: 

Το μικρότερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα πρακτορεία ποσό 

επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων εξωτερικού (για Ευρώπη) 

Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσό επιβάρυνσης επί 

της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων εξωτερικού (για Ευρώπη) 

Όπου Κ3 είναι ο λόγος: 

Το μικρότερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα πρακτορεία ποσό 

επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων εξωτερικού 

(υπερατλαντικά) 

Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσό επιβάρυνσης επί 

της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων εξωτερικού (υπερατλαντικά). 

9/ Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της ημέρας 

και ώρας κατάθεσης, 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. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, το ΚΔΕΟΔ θα ζητήσει βελτίωση 

προσφορών και μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με ισότιμες προσφορές θα επιλέξει 

με κλήρωση. 

10/ Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συμφωνίας - πλαισίου που 

θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΚΔΕΟΔ. Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της 

συμφωνίας - πλαισίου με το ΚΔΕΟΔ, τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου 

των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων 

κινδύνων. 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. 

11/ Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η συμφωνία - πλαίσιο διέπονται 

από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει κατά τη διενέργεια του 
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διαγωνισμού και την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαισίου υπάγεται στην αρμοδιότητα 

των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

  

ΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΔΔΕΕΟΟΔΔ  

  

ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΧΧρριισσττιιααννόόςς  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ενδεικτικό αντικείμενο σύμβασης) 

 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΒΕΛΓΙΟ 8 27/4/2014 29/4/2014 
ΑΥΣΤΡΙΑ 2 27/4/2014 29/4/2014 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1 27/4/2014 29/4/2014 
ΠΟΛΩΝΙΑ 7 27/4/2014 29/4/2014 
ΓΑΛΛΙΑ 3 27/4/2014 29/4/2014 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2 27/4/2014 29/4/2014 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2 27/4/2014 29/4/2014 
ΙΤΑΛΙΑ 2 27/4/2014 29/4/2014 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2 27/4/2014 29/4/2014 
ΙΣΠΑΝΙΑ 4 27/4/2014 29/4/2014 
ΣΟΥΗΔΙΑ 2 27/4/2014 29/4/2014 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

3 27/4/2014 29/4/2014 

ΕΛΛΑΔΑ 35 27/4/2014 29/4/2014 
 


