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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 

Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

 

«Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο 
επισκέψεων– μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης» 

 

στο πλαίσιο του Υποέργου 7 με τίτλο  

«ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / STUDY VISITS» 

 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών - Άξονας 

Προτεραιότητας 1» 

MIS 375636 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” 

2007 – 2013 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από 

Εθνικούς Πόρους “ΕΣΠΑ 2007 – 2013” 

 

Ταξινόμηση κατά CPV: Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά υπηρεσίες με CPV 

63510000-7: Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες. 

 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 962 

                                                         Ημερομηνία: 12/9/2014 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ 
(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) 

  

Ταχ. Δ/νση: 3ης Σεπτεμβρίου 36  

Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-5218700 

Fax: 210-5218754 

E-mail: Kanep-gsee@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: www.kanep-gsee.gr  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών:  
13/10/2014, ημέρα Δευτέρα ώρα 
10.00 π.μ. 

Τόπος υποβολής προσφορών:  3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα 

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:  13/10/2014, ημέρα Δευτέρα ώρα 
11.00 π.μ. 

Αναθέτουσα Αρχή:  Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) 

Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Η χαμηλότερη τιμή  

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (έως 23%) : 
Διακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια 
πενήντα τρία ευρώ και εξήντα έξη 
λεπτά (201.353,66) 

Διευθύνσεις Ιστοσελίδων Ανάρτησης του 

Διαγωνισμού  
www.kanep-gsee.gr  
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Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, ενεργώντας ως 

Αναθέτουσα Αρχή με βάση τις από 9/07/2014 και 8/09/2014 Αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών 

Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων – μελέτης εκπαιδευτικών και 

συνοδών σε χώρες της Ευρώπης». 

Ο εν λόγω Διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 7 της Πράξης 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 

εθνικούς πόρους. Το Υποέργο 7 χρηματοδοτείται από τον Άξονα 1 και συγκεκριμένα από το 

ΠΔΕ ΣΑΕ 2012ΣΕ24580022. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή ταξιδιωτικών και συναφών υπηρεσιών, που 

σχετίζονται με τις μετακινήσεις, διαμονή και διατροφή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των συνοδών τους, στο πλαίσιο έξη (6) επισκέψεων – μελέτης 

που θα λάβουν χώρα το διάστημα 2014-2015. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

προκήρυξη, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  13/10/2014 και ώρα 10.00 πμ στα Γραφεία του 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 36, 7ος όροφος, Αθήνα, τηλέφωνο για πληροφορίες επί του 

Διαγωνισμού: 210.5218.708, fax: 210.5218.754, υπόψη κου Μανώλη Κουτούζη. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 13/10/2014 και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία του 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, που έχει οριστεί με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς 

καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:  

1. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».  

2. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2007 «για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων».  

3. Η με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΕΠ 6, CCI: 2007GR05UP0002) της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

4. Το αναλογικά εφαρμοζόμενο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-03-2007) 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
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Νοεμβρίου 2005».  

5. To Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου» αναλογικά εφαρμοζόμενο  

6. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» ως ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθμ. 14053/ ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργική Απόφαση συστήματος 

διαχείρισης, ως ισχύει. 

8. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» σε συνδυασμό με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ/Α/279).  

9. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 2, παρ. 2 

(δδ).  

10. Τον Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων ν 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), άρθρο 238, παρ. 2β 

11. Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5 

του άρθρου 21, καθώς και το άρθρο 28 

12. Ο Ν. 4156/2013 «Μνημόνιο κατανόησης στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος….» άρθρο 4 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γ.Γ.Δ.Ε. ΕΣΠΑ» 

13. Ο Ν. 4281/2014 (160Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης της Ελληνικής οικονομίας, …» 

Μέρος Β’ άρθρο 157  

14. Τις υπ. αριθμ. 5347/3.04.2012 και 5348/3.04.2012 Αποφάσεις Ένταξής των Πράξεων 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2». 

15. Τις υπ. αριθμ. 2210/28.01.2013, 2211/28.01.2013 1η Τροποποίηση των Πράξεων 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2». 

16. Τις υπ’ αριθμ, 7807/11.04.2013 και 7808/11.04.2013 2η Τροποποίηση των Αποφάσεων 

Ένταξης των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2» 

17. Τις υπ’ αριθμ, 5465/17.03.2014 και 7808/11.04.2013 3η Τροποποίηση των Αποφάσεων 

Ένταξης των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2» 

18. Την υπ’ αριθμ, 13295/7.07.2014 4η Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των 

Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2» 

19. Την από  09/07/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ περί 

έγκρισης των όρων της διακήρυξης και για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

των προσφορών και Διενέργειας του διαγωνισμού. 

20. Την από 5-08-2014 Α.Π. 15780 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 
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Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τη δημοπράτηση του 

έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο 

επισκέψεων – μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης» 

21. Την από  8/09/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για την 

έγκριση των τευχών διακήρυξης σε συνέχεια της από 5-08-2014 Α.Π. 15780 Διατύπωσης 

Σύμφωνης Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» για τη δημοπράτηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, 

Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων – μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε 

χώρες της Ευρώπης» και για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων του 

Διαγωνισμού. 

 

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων μία 

χιλιάδων τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και εξήντα έξη λεπτών (201.353,66) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. 

Ο ΦΠΑ  δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσοστό του 23% και θα προσδιοριστεί επακριβώς ανά 

κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας στην Οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τη φάση της κατακύρωσης, μετά από εισήγηση της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, να κατακυρώσει μεγαλύτερο ή 

μικρότερο μέρος του φυσικού αντικειμένου και ειδικότερα όχι μικρότερο από το 50% ή όχι 

μεγαλύτερο από το 15% από το οριζόμενο στην παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

ΠΔ118/2007.  

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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1 KΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης 

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η παροχή ταξιδιωτικών και συναφών 

υπηρεσιών, που σχετίζονται με τις μετακινήσεις διαμονή και διατροφή εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των συνοδών τους, στο πλαίσιο έξη (6) 

επισκέψεων – μελέτης που θα λάβουν χώρα το 2014-2015, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 

Κεφάλαιο Β «Προδιαγραφές του Έργου» της παρούσας προκήρυξης.  

Οι έξη (6) επισκέψεις-μελέτης θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες στα παρακάτω 

εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού : 

1. Στο Παρίσι, στην Académie de Créteil,  Rectorat, bâtiment A, Διεύθυνση : 4, rue 

Georges Enesco, 94010 Créteil Cedex, το χρονικό διάστημα 12/11/2014 έως 

15/11/2014 και το χρονικό διάστημα  19/11/2014 έως 22/11/2014 (δύο επισκέψεις – 

μελέτης) 

2. Στο Βερολίνο, στο Humbolt Universitat zu Berlin, Διεύθυνση: Georgestrabe 36, 

Raum 516, 10117 Berlin,  το χρονικό διάστημα  16/11/2014 έως 19/11/2014. 

3. Στις Βρυξέλλες, ΑΤΕΝΕ ROYALE D’ IXELLES, Rue de la Croix 40, 1050 

IXELLES,  το χρονικό διάστημα  3/12/2014 έως 6/12/2014 

4. Στο Ααρχους της Δανίας, AARHUS TECH, Διεύθυνση: Halmstadgade 6  8200 

Aarhus N, το χρονικό διάστημα  26/11/2014 έως 29/11/2014. 

5. Στη Στοκχόλμη, στο Stockholm University, Department of Education, Διεύθυνση : 

106 91 STOCKHOLM, το χρονικό διάστημα  21/01/2015 έως 24/01/2015. 

 

Σε κάθε επίσκεψη-μελέτης θα μετακινηθούν συνολικά είκοσι εννέα (29) άτομα, ενδεικτικά 

είκοσι πέντε (25) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τέσσερεις 

(4) συνοδοί. 

 

Συγκεκριμένα, το προκηρυσσόμενο έργο αναλύεται στα εξής τέσσερα (4) είδη παρεχόμενων 

υπηρεσιών: 

1ο είδος «Μίσθωση ξενοδοχειακών δωματίων»:  

Μίσθωση δωματίων μονόκλινων (522 συνολικά διανυκτερεύσεις/3 διανυκτερεύσεις ανά 

επίσκεψη μελέτης) για τη διαμονή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών σε ξενοδοχεία. Στη μίσθωση των 

δωματίων πρέπει να περιλαμβάνεται πρωινό και το βραδινό εντός του ξενοδοχείου. 

2ο είδος «Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων»:  

Αγορά εκατό εβδομήντα τεσσάρων (174) αεροπορικών εισιτηρίων εξωτερικού, με επιστροφή  
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για τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών. Τα αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν σημείο αναχώρησης 

και επιστροφής είτε το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας είτε το αεροδρόμιο Μακεδονία 

της Θεσσαλονίκης. Το ακριβές σημείο αναχώρησης και επιστροφής θα καθοριστεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Αγορά ενδεικτικού αριθμού σαράντα (40) αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού, με επιστροφή 

για τη μεταφορά εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών 

εμπλεκόμενων στελεχών από αεροδρόμια όλης της χώρας προς και από είτε το αεροδρόμιο Ελ. 

Βενιζέλος της Αθήνας είτε το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης έτσι ώστε στη 

συνέχεια να μεταφερθούν προς και από τις ανωτέρω χώρες του εξωτερικού. Ο ακριβής αριθμός 

των μεταφερόμενων και τα αεροδρόμια του εσωτερικού αναχώρησης και άφιξης θα 

καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3ο είδος «Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου»:  

Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου, δυναμικότητας τριάντα (30) θέσεων για τη μεταφορά των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εμπλεκόμενων 

στελεχών καθημερινά κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ημερών που θα λάβει χώρα κάθε 

επίσκεψης-μελέτης. 

4ο είδος «Υπηρεσίες εστίασης του συνόλου των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων-μελέτης»:  

Υπηρεσίες εστίασης (coffee break, lunch break) για περίπου τριάντα πέντε (35) άτομα 

ημερησίως κατά τη διάρκεια των επισκέψεων-μελέτης στα εκπαιδευτικά κέντρα. Οι επισκέψεις 

αυτές θα είναι διήμερες και οι υπηρεσίες εστίασης (coffee break, lunch break), εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα, πρέπει να προσφέρονται εντός του κάθε εκπαιδευτικού κέντρου. Σε περίπτωση που 

δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα, πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει για την παροχή του coffee break 

εντός του χώρου που θα πραγματοποιείται η επίσκεψη και η παροχή του lunch break να 

πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο σε απόσταση κοντινή (όχι μεγαλύτερη των 500 μέτρων) 

από το εκπαιδευτικό κέντρο.  

 

Λόγω της φύσης των ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού αντικειμένου του έργου, το πλήθος 

των μετακινούμενων καθώς και τη συχνότητα των μετακινήσεων δεν είναι δυνατόν να 

προσδιορισθούν εκ των προτέρων με ακρίβεια τα αεροπορικά εισιτήρια του εσωτερικού. Για το 

λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να υποβάλλει προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ποσοτικά στοιχεία που περιέχονται στο Κεφάλαιο Β «Προδιαγραφές του Έργου» της παρούσας 

προκήρυξης.  

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τις 

ποσότητες μεταξύ των ειδών των υπηρεσιών. Η αύξηση ή μείωση το προϋπολογισμού ενός 

είδους υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 

της σύμβασης, ενώ το συνολικό κόστος των υπηρεσιών δεν θα υπερβεί την προσφερόμενη τιμή.  

Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω μεταβολών στις ποσότητες των ειδών των υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν ανατεθεί και δεν αναλωθεί το σύνολο του ανατεθειμένου 
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προϋπολογισμού εντός της διάρκειας της σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται μόνον την αμοιβή 

για τις παρασχεθείσες έως τη λήξη της σύμβασης υπηρεσίες σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρούσα και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την 

αναζήτηση του υπολοίπου της αμοιβής και οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους υποβολής 

προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος του έργου.  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

1.2 ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί 

Αναθέτουσα αρχή είναι το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  

 Διεύθυνση έδρας: 3Ης Σεπτεμβρίου 36,  Αθήνα 

 Τηλέφωνο :+30 (210) 5218.701 

 Fax : +30 (210) 5218754 

  

Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το 

προκηρυσσόμενο έργο και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής έως και τη λήξη του 

συμβατικού αντικειμένου την 31/1/2015.  

Αναθέτουσα Αρχή: Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο η σύμβαση για την 

εκτέλεση του έργου. 

Ανάδοχος / Παρέχων υπηρεσίες: Ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να 

υπογράψει τη σύμβαση και να εκτελέσει το έργο. 

Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο 

του έργου, καθώς και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος α. τη σύμβαση, β. την προκήρυξη και το τεύχος με τους 

όρους της προκήρυξης και γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα προκήρυξη, τα έντυπα της 

Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα 

δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα 

υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρούνται οι χρησιμοποιούμενοι 

επιστημονικοί όροι. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχος του 

διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τη 

σύμβαση εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των ΠΔ 60/2007 και 118/2007.  

Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια 

πενήντα τρία ευρώ και εξήντα έξη λεπτά (201.353,66) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ  

δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσοστό του 23% και θα προσδιοριστεί επακριβώς ανά κατηγορία 
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παρεχόμενης υπηρεσίας στην Οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τη φάση της κατακύρωσης, μετά από εισήγηση της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, να κατακυρώσει μεγαλύτερο ή 

μικρότερο μέρος του φυσικού αντικειμένου και ειδικότερα όχι μικρότερο από το 50% ή όχι 

μεγαλύτερο από το 15% από το οριζόμενο στην παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

ΠΔ118/2007.  

1.3 ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης - Διευκρινήσεις 

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί ως ακολούθως:   
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του 

Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Παρασκευή 12/09/2014  

 
Ημερομηνία δημοσίευσης σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας, 

δηλαδή στην «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»: Παρασκευή 12/09/2014 

 
Ημερομηνία δημοσίευσης σε δεύτερη ημερήσια οικονομική εφημερίδα, ευρείας 

κυκλοφορίας, δηλαδή στην «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ»: Παρασκευή 12/09/2014.  

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής την 

Παρασκευή 12/09/2014 

1.4 ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθενται: 

A. σε έντυπη μορφή και δωρεάν από τα γραφεία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 7ος όροφος, αρμόδιο 

πρόσωπο κα Έλενα Μπακατσέλου – τηλ. 2105218752, Fax 5218754 όλες τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες 10:00-15:00 

B. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kanep-

gsee.gr.  

Σε περίπτωση που τα τεύχη του διαγωνισμού παραληφθούν μέσω Courier, με χρέωση του 

υποψηφίου αναδόχου, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και 

σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται 

μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη και να ζητούν εγγράφως 

συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις, μέχρι και δώδεκα (12) ημέρες πριν από την 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών της παρούσας. Οι εν λόγω 

http://www.kanep-gsee.gr/
http://www.kanep-gsee.gr/
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πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες προ της 

Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών της παρούσας Προκήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του προαναφερθέντος 

διαστήματος θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, www.kanep-gsee.gr. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

1.5 ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που 

ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.  

(β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων εφόσον καθένας από τους 

συμμετέχοντες στην ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 6 της παρούσας 

προκήρυξης.  

Οι ενώσεις αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει 

τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται να συμμετέχει μόνο με μία 

προσφορά. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα στο διαγωνισμό, δεν 

μπορούν να συμμετέχουν στον ίδιο διαγωνισμό και ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, 

οι υποβληθείσες προσφορές τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες και οι ανωτέρω συμμετέχοντες 

αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε 

προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος “παρέχων υπηρεσίες” αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα 

οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι 

υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους 

σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους με ανάλογο 

πιστοποιητικό ή, εφόσον τέτοιο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στο οικείο κράτος, να 

προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του 

Π.Δ. 60/2007.  

Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να 

http://www.kanep-gsee.gr/
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λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών 

διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007). 

Δεν γίνονται δεκτοί: 

(α) Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με 

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

(γ)  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που συμμετέχουν στο διαγωνισμό έχουν 

υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται 

από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 

(δ)  Όσες επιχειρήσεις υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

(ε)  Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ)  Όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 της 

παρούσας.  

(ζ)  Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την προσωπική τους κατάσταση ή όσοι δεν έχουν παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές 

1.6 ΑΡΘΡΟ 6. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά:  

 

Α. Έλληνες Πολίτες 

(1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 της παρούσας 

και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα 1 της παρούσας (άρθρο 157 Ν. 4281/2014 

(160Α/8-8-2014, Μέρος Β’).  

(2) Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 

περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

(3.1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, που θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, στην οποία: 
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 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι οι προσφέροντες, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση: 

1. για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή 

για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

της 29.1.1998, σελ. 1) 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48) 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305) 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

 Να δηλώνεται ότι δεν τελούν: 

 σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης 

 ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 

 Να δηλώνεται ότι είναι:  

α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 
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 Να δηλώνεται ότι ο προσφέρων έχει παράσχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για 

την προσωπική του κατάσταση και ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών 

  Να δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν υπάγεται σε καμία περίπτωση επαγγελματικού 

παραπτώματος 

Σε εναρμόνιση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων, ....» (ΦΕΚ Α 237/5.12.2012 Άρθρο 3, §5), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 

(ΦΕΚ Α 18/25.1.2013), η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών, ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

 

(3.2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

 Θα δηλώνεται: 

 Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. 

 Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 

με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 Ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν 

έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα 

κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 

 Ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

 Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους.  

 Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται με την αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού ή 

υπαναχώρησή της ή την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης καλούμενης 

εφεξής ως «Επιτροπή». 

 Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση γιια κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας (αρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και αρθ. 35 παρ. 1). 

 Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
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 Ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας 

διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 

Π.Δ.118/2007. 

 

(4) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Β. Αλλοδαποί 

(1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 της παρούσας 

και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα 1 της παρούσας (άρθρο 157 Ν. 4281/2014 

(160Α/8-8-2014, Μέρος Β’).  

(2) Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 

περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

(3.1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, που θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι οι προσφέροντες μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,  

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

της 29.1.1998, σελ. 1) 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48) 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
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28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305) 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

 Να δηλώνεται ότι δεν τελούν: 

 σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης 

 ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι είναι:  

α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι ο προσφέρων έχει παράσχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για 

την προσωπική του κατάσταση και ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών 

 Να δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν υπάγεται σε καμία περίπτωση επαγγελματικού 

παραπτώματος 

 

Σε εναρμόνιση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων, ....» (ΦΕΚ Α 237/5.12.2012 Άρθρο 3, §5), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 

(ΦΕΚ Α 18/25.1.2013), η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών, ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

 

(3.2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

 Θα δηλώνεται: 

 Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 

 Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 

με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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 Ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν 

έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα 

κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 

 Ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

 Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους.  

 Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται με την αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού ή 

υπαναχώρησή της ή την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης καλούμενης 

εφεξής ως «Επιτροπή». 

 Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση γιια κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας (αρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και αρθ. 35 παρ. 1). 

 Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 Ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας 

διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 

Π.Δ.118/2007. 

 

(4) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. 

Eπιπλέον, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα: 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

που θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, στην οποία: να δηλώνεται ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1829/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε 

ισχύει και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν έχει τεθεί και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, κάθε είδους παύση ή αναστολή δραστηριοτήτων, κάθε 
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είδους αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, καθεστώς εξυγίανσης του άρθρου 99 

του Ν 3588/07.  

H υπεύθυνη δήλωση για μη καταδίκη για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 

του π.δ. 60/2007 και της περ.1 του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 αφορά στο 

πρόσωπο των διαχειριστών, ομορρύθμων εταίρων στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

του προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από 

τους διαχειριστές, από τους ομόρρυθμους εταίρους, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. ή από 

οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την εντολή και την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης 

των ως άνω νομικών προσώπων έναντι τρίτων και της Αναθέτουσας Αρχής βάσει νόμιμων 

παραστατικών εκπροσώπησης.  

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων 

και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: 

1Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων  

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση 

σε συγκεκριμένο πρόσωπο που θα παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών 

1Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρίας 

 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

2. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 1Α ή 1Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 



 

19 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση το νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου. Εάν στη χώρα 

αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύνανται αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 

πιστοποιητικό, και (β) ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

 

Δ. Συνεταιρισμοί  

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β, 

και Γ. Διευκρινίζεται ότι: 

 η υπεύθυνη δήλωση για το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο 

έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 

Ε. Ενώσεις παρεχόντων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε παρέχοντα υπηρεσίες, που 

συμμετέχει στην ένωση. Κάθε παρέχων υπηρεσίες που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί 

τις προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων του άρθρου 6.  

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

 Η ένωση παρεχόντων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες που αποτελούν την ένωση, 

είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο 

καθένας στο σύνολο της προσφοράς.  

 Στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο να ορίζονται: 

 η έκταση και το είδος συμμετοχής στο έργο και του ποσοστού αμοιβής, 

καθενός από τα μέλη της ένωσης σε περίπτωση ανάληψης του έργου 

 το μέλος της ένωσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που θα είναι επικεφαλής της 

ένωσης (leader) 

 τυχόν εξουσιοδότηση για κατάθεση της κοινής προσφοράς και εκπροσώπησης 

της ένωσης στη φάση του διαγωνισμού.  

Η μη προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών στο φάκελο των δικαιολογητικών 

κατά την υποβολή της προσφοράς συνιστά λόγο αποκλεισμού του παρέχοντα υπηρεσίες από τον 

διαγωνισμό.  
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1.7 ΑΡΘΡΟ 7. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

1.7.1. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 

Στο Φάκελο των Δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να 

καταθέσουν τα εξής: 

1. Ισολογισμούς, αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων (2011-2013), από τους οποίους να προκύπτει ότι ο μέσος όρος του 

ετήσιου κύκλου εργασιών τους, κατά τις τρεις αυτές οικονομικές χρήσεις, είναι τουλάχιστον 

στο 100% του προβλεπόμενου στη διακήρυξη προϋπολογισμού. Σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα στοιχεία της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης του κάθε μέλους θα συνυπολογίζονται αθροιστικά 

προκειμένου να εξεταστεί η πλήρωση του ανωτέρω όρου. 

2. Εάν, όμως, η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με την 

παροχή υπηρεσιών συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης, κατά χρονικό 

διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλει όσους 

ισολογισμούς υπάρχουν, καθώς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία 

ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2013. Το ισοζύγιο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από 

κατάσταση στην οποία εμφανίζεται ο Συνολικό Κύκλος Εργασιών για το 2013 και από 

ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός. 

3. Εφόσον δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση του συνολικού 

ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη. 

4. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

1.7.2. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας 

Για την πιστοποίηση της τεχνικής ικανότητας και επάρκειας τους, οι συμμετέχοντες οφείλουν επί 

ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν στο Φάκελο των Δικαιολογητικών, τα εξής: 

1. Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 

υλοποιήσει κατά την προηγούμενη του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού τριετία (2011 

έως 2013) τουλάχιστον 1 Έργο παροχής υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου και 

πολυπλοκότητας. Στην περίπτωση ένωσης, τουλάχιστον ένα από τα μέλη να καλύπτουν την 

παρούσα απαίτηση. 

Για την απόδειξη αυτής της προϋπόθεσης οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 

μαζί με την προσφορά τους στον ίδιο υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» συμπληρωμένο τον 

κάτωθι Πίνακα Έργων που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία των κυριοτέρων, συναφούς 

αντικειμένου Έργων παροχής υπηρεσιών, τα οποία έχουν ολοκληρώσει την προηγούμενη 

τριετία.  

Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του Δημοσίου τομέα, η παροχή θα 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή 

και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν 
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προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του 

ιδιώτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του υποψηφίου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ 

Α/Α  

ΠΕΛΑΤΗΣ  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

 

2. Άδεια γενικού τουρισμού από τον ΕΟΤ ή άλλο ισοδύναμο τίτλο 

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του παρόντος 

άρθρου, δεν διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας 

προκήρυξης, δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται από τη συνέχεια της 

διαδικασίας αιτιολογημένα. 

1.8 ΑΡΘΡΟ 8. Περιεχόμενο Οικονομικής Προσφοράς 

1. Ο παρέχων τις υπηρεσίες θα πρέπει να συμπληρώσει τους Πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. 

2.  Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί για το σύνολο των υπηρεσιών.  

3. Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα 

περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει, 

συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων χρεώσεων. 

4. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε 

αντικείμενο/ Αναθέτουσα Αρχή να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική 

προσφορά. 

5. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε παρέχοντες τις 

υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των 
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αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.  

7. Το ύψος της συνολικής οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες 

μία τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες και εξήντα έξη ευρώ (201.353,66) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ  δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσοστό του 23% και 

θα προσδιοριστεί επακριβώς ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας στην Οικονομική 

προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. 

1.9 ΑΡΘΡΟ 9. Δικαιολογητικά για την κατακύρωση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία 

και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007. Ρητά αναφέρεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται από τους συμμετέχοντες και δεν αναζητώνται αυτεπαγγέλτως από την 

αναθέτουσα αρχή ή την Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση το νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου. Εάν στη χώρα 

αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύνανται αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 

πιστοποιητικό, και (β) ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών, η 

υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 

Α. Οι Έλληνες Πολίτες. 

(1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1) 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 
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iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48) 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305) 

v) υπεξαίρεση 

vi) εκβίαση  

vii) πλαστογραφία 

viii) ψευδορκία 

ix) δωροδοκία 

x) δόλια χρεοκοπία  

xi) παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 

παρ. 1)  

 (2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

i) δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 

ii) δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  

iii) δεν τελεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

iv) δεν τελεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης 

v) δεν τελεί σε κατάσταση αναστολής εργασιών 

vi) δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά εκδίδονται με 

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

τα σχετικά πιστοποιητικά.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
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επικουρικής). 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

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

το σχετικό πιστοποιητικό.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου 

του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη 

διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται  

i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη 

από αρμόδια αρχή και  

ii) υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα υπηρεσίες, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 

μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

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

το σχετικό πιστοποιητικό.  

(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης 

ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 

 

Β. Οι Αλλοδαποί. 

(1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
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iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48). 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 

v) υπεξαίρεση 

vi) εκβίαση  

vii) πλαστογραφία 

viii) ψευδορκία 

ix) δωροδοκία 

x) δόλια χρεοκοπία  

xi) Παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 

παρ. 1)  

Σε περίπτωση που το κράτος προέλευσης ή καταγωγής του υποψηφίου δεν εκδίδει απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από 

σχετική ένορκη βεβαίωση του τελευταίου στην οποία θα δηλώνεται η αδυναμία έκδοσης 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου από αρμόδια αρχή καθώς και ότι δεν 

έχουν εκδοθεί αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα εις βάρος του 

υποψηφίου. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

i) δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  

ii) δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης δεν τελεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού 

iii) δεν τελεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης 

iv) δεν τελεί σε κατάσταση αναστολής εργασιών 

v) δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά εκδίδονται με 

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

τα σχετικά πιστοποιητικά.  

(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 

Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

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

το σχετικό πιστοποιητικό.  

Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι 

οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 

αλλοδαπού, προσκομίζονται: 

i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη 

από αρμόδια αρχή και 

ii) υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα υπηρεσίες, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα 

λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

(4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 

Χώρας εγκατάστασής τους, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

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

το σχετικό πιστοποιητικό.  

(5) Πιστοποιητικό, της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εγγεγραμμένοι 

μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 

 

Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

(1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1) 
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ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 

iii)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48) 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305) 

v) υπεξαίρεση 

vi) εκβίαση  

vii) πλαστογραφία 

viii) ψευδορκία 

ix) δωροδοκία 

x) δόλια χρεοκοπία  

xi) Παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 

παρ. 1)  

Σε περίπτωση που το κράτος προέλευσης ή καταγωγής του υποψηφίου δεν εκδίδει απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από 

σχετική ένορκη βεβαίωση του τελευταίου στην οποία θα δηλώνεται η αδυναμία έκδοσης 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου από αρμόδια αρχή καθώς και ότι δεν 

έχουν εκδοθεί αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα εις βάρος του 

υποψηφίου. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: 

i) φυσικά πρόσωπα 

ii) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

iii) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

iv) Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
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v) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι 

vi) εκπρόσωποί του. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

i) δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 

ii) δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση δεν τελεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού 

iii) δεν τελεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης 

iv) δεν τελεί σε κατάσταση αναστολής εργασιών 

v) δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται τα σχετικά πιστοποιητικά.  

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).  

i) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 

ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 

εκκαθάριση από την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης1, στο 

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 

διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το 

αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση2.  

ii) Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 

2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).  

                                                           

1. Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με 

το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό 

εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.  

2. Προσοχή: Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1990 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 

«Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007).  
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(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

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

το σχετικό πιστοποιητικό.  

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο 

διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, 

εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης 

κ.λ.π.), τα εξής:  

i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:  

α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, 

θεωρημένη από αρμόδια αρχή και  

β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος 

το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία 

θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, 

θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό 

πρόσωπο και  

β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου 

αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 

οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.  

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου. 

(5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

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

το σχετικό πιστοποιητικό.  

(6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
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αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης 

ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 

 

Δ. Οι Συνεταιρισμοί 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για:  

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1) 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 

iii)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48) 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305) 

v) υπεξαίρεση 

vi) εκβίαση  

vii) πλαστογραφία 

viii) ψευδορκία 

ix) δωροδοκία 

x) δόλια χρεοκοπία  

xi) παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 

παρ. 1)  

Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αποσπασμάτων ποινικού μητρώου από τα οποία να 

προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 



 

31 

αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

i) δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 

ii) δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση δεν τελεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού 

iii) δεν τελεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης 

iv) δεν τελεί σε κατάσταση αναστολής εργασιών 

v) δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά εκδίδονται με 

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

τα σχετικά πιστοποιητικά.  

Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα εκδίδονται κατά 

περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση.  

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν έγγραφη ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς). 

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

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

το σχετικό πιστοποιητικό.  

Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά 

περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση.  

(5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

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

το σχετικό πιστοποιητικό.  

Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά 

περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης. 

(6) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

Ε. Ενώσεις παρεχόντων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε παρέχοντα υπηρεσίες που συμμετέχει 

στην ένωση (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).  

Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 

παρέχοντες υπηρεσίες που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 

του κάθε μέλους της ένωσης. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε παρέχοντα υπηρεσίες, 

που συμμετέχει στην ένωση. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και 

τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

1.10 ΑΡΘΡΟ 10. Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων 

Τα αναφερόμενα ανωτέρω επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά 

για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε 

περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω 

Παράρτημα. 
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Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της 

παρούσης, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου. Εάν στη χώρα 

αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή με υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην 

οποία είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική 

κατάσταση των συμμετεχόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις 

πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση αυτών. Όταν οι 

πληροφορίες αφορούν έναν συμμετέχοντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά 

αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 

συμμετέχων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των 

διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

1.11 ΑΡΘΡΟ 11. Πρόσθετοι Όροι 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

παρέχοντα υπηρεσίες που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

Για τους παρέχοντες υπηρεσίες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 

δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της 

υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 

1.12 ΑΡΘΡΟ 12. Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά 

προς τούτου εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην έδρα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 3Ης Σεπτεμβρίου 

39, Αθήνα όπου θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσα Αρχής, μέχρι την 

Δευτέρα 13/10/2014 και ώρα 10:00 π.μ.  

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή 

έγκαιρα. 
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Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι προσφορές 

που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή 

συσκευασία) με την ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

«Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων – 

μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης»  

Αρ. πρωτ. διακήρυξης 962-12/09/2014 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 3Ης Σεπτεμβρίου 39, 10432 Αθήνα 

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13/10/2014 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική Αναθέτουσα Αρχή ή την Αναθέτουσα Αρχή 

Πρωτοκόλλου» 

Ο φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους: 

A. ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, που περιέχει τα νομιμοποιητικά 

στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 6 και 7 

της παρούσας προκήρυξης. 

B. ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς βάση του Κεφαλαίου Β της παρούσας προκήρυξης 

C. ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, που περιλαμβάνει 

συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και 

αφορά το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

Οι ανωτέρω φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

 

Δικαιολογητικά: 

 ένα (1) πρωτότυπο  

 ένα (1) αντίγραφο 

που θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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Τεχνική Προσφορά: 

 ένα (1) πρωτότυπο  

 ένα (1) αντίγραφο 

 ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (μη επανεγγράψιμο CD) 

που θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οικονομική Προσφορά: 

 ένα (1) πρωτότυπο  

 ένα (1) αντίγραφο 

 ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (μη επανεγγράψιμο CD) 

που θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Σε ένα από τα αντίτυπα θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και κάθε σελίδα του θα 

πρέπει να είναι μονογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Το 

περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Και οι δύο επιμέρους φάκελοι πέραν των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας). 

Επίσης κάθε φάκελος της προσφοράς (κυρίως και επιμέρους φάκελοι) πρέπει να φέρει ευκρινώς 

την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει 

και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι 

διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με 

τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 

αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 
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1.13 ΑΡΘΡΟ 13. Σχέδια Συμβάσεων 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του παρέχοντα υπηρεσίες που θα επιλεγεί θα 

υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 21 της παρούσας, υπόδειγμα 

της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα 3. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν 

δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. 

1.14 ΑΡΘΡΟ 14. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.  

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη.  

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον παρέχοντα υπηρεσίες. Αποκλείεται η 

αναθεώρηση της προσφερόμενης τιμής ή οποιαδήποτε αξίωση του παρέχοντα υπηρεσίες 

πέραν του αντιτίμου για την εκτέλεση του έργου, βάσει της προσφοράς του. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι 

«ασυνήθιστα χαμηλές» κατά την έννοια του άρθρου 52 του ΠΔ 60/2007), οι δε 

προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.  

1.15 ΑΡΘΡΟ 15. Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δύο (2) μήνες, προθεσμία που 

αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης 

της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους 

υποψήφιους, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να 

ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 

παρατάσεις.  

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
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παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 

ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 

συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε 

όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους. 

3. Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον παρέχοντα υπηρεσίες που κρίθηκε ανάδοχος 

μέχρι και την οριστική παραλαβή. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.16 ΑΡΘΡΟ 16. Εγγύηση Συμμετοχής 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας του έργου εκτός ΦΠΑ, δηλαδή 

η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό θα ανέλθει σε ύψος 

τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λεπτών (3.274,04). 

2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την 

νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, 

αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην 

παρούσα διακήρυξη Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα 1 και να περιλαμβάνει καταρχήν: 

 τον εκδότη 

 την ημερομηνία έκδοσης 

 την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 

 την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 τον αριθμό της εγγύησης 

 το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

 τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού 

 την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες 
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μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτή καθορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη)  

 τους όρους ότι: 

I. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως 

II. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής που 

διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

III. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

IV. ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Αναθέτουσα Αρχής, που θα 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

προσφέροντος από την Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρέχοντες υπηρεσίες, στον οποίο θα 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να 

καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να 

εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 

συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο 

λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την 

κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασής. Ως προς τους λοιπούς συμμετέχοντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 

από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσής σας είτε της οριστικής απόφασης 

κατακύρωσης της σύμβασης. 

7. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας παρεχόντων υπηρεσιών οι εγγυήσεις 

περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

1.17 ΑΡΘΡΟ 17. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν 

προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, δημοσία κατά την 13/102014, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 3ΗΣ Σεπτεμβρίου 36, Αθήνα. 
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Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της 

αντίστοιχης Προσφοράς.  

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση Φακέλου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς  

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, με την εξής 

διαδικασία: 

Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αριθμεί, 

μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, 

σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο 

προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες 

υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στα γραφεία του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

αποσφραγίζει τους φακέλους Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφει και 

σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και 

καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Τονίζεται ότι η Τεχνική 

Προσφορά δεν βαθμολογείται. Η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών 

προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

προκήρυξης. Τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό 

προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές). 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία 

και την ώρα που θα ορισθεί από σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τους 

υποψηφίους αναδόχους.  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 

συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της 

Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής, την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και 

κατόπιν σχετικού αιτήματος ορίζει τόπο και χρόνο για πρόσβαση από τους συμμετέχοντες στις 

προσφορές που υποβλήθηκαν. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα 

επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των 

οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας 

Διακήρυξης.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του 

σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων 

στοιχείων.  
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Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται σχετικό Πρακτικό το οποίο το 

διαβιβάζει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προς έγκριση στο 

αρμόδιο όργανο του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται 

στους συμμετέχοντες. 

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν 

υποβληθεισών ενστάσεων ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών και 

ενημερώνει σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά 

το στάδιο αυτό.  

Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται 

αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή 

του Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των Οικονομικών 

Προσφορών όσων κυρίως Προσφορών απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, θα γίνει με 

βάση το κόστος των υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή.  

Εάν οι προσφερόμενες τιμές θεωρηθούν «ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» κατά την έννοια του 

άρθρου 52 του ΠΔ 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει εγγράφως την αιτιολόγηση της 

σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων 

στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποφασίζει την αποδοχή ή 

αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του 

Π.Δ. 60/2007. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με 

τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται 

αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, καταχωρεί τις προσφορές στον τελικό πίνακα 

κατάταξης με βάση τη χαμηλότερη τιμή και συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναδεικνύει 

τον ανάδοχο/αναδόχους.  

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα 

καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης. 
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Το Πρακτικό διαβιβάζεται από την  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

 

Παρατηρήσεις 

Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του παρέχοντα τις 

υπηρεσίες οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο 

παρέχων τις υπηρεσίες θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον διευκρινίσεις πρέπει να τις 

υποβάλλει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. 

 

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ – Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με 

βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας Διακήρυξης.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού διενεργεί την αποσφράγιση και τον 

έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών μετά από σχετική πρόσκληση σε όλους όσους 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, δικαιολογητικά ή 

πιστοποιητικά του άρθρου 9 ή διαπιστωθεί υποβολή ψεύδους ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο διαγωνισμό και 

καλείται ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει το τελικό 

πρακτικό με το οποίο εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ την κατακύρωση του 

Διαγωνισμού. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.  

1.18 ΑΡΘΡΟ 18. Απόρριψη προσφορών 

Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

υποψηφίους. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) 

έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου.  

Η προσφορά απορρίπτεται, ιδίως όταν: 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 

αιρέσεις,  

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 

της Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά, 
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 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια 

της παρούσας, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή,  

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

 η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 

60/2007 και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 17 της 

παρούσας, 

 ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην 

παρούσα, 

 ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του απαιτουμένου στην παρούσα διακήρυξη, 

 παρουσιάζει κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης. 

1.19 ΑΡΘΡΟ 19. Ενστάσεις  

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων σε αυτόν και 

της διενέργειάς του έως την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Η διαδικασία των ενστάσεων πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. 

1.20 ΑΡΘΡΟ 20. Κρίσεις – Αποτελέσματα 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη 

κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις 

προσφορές. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το 

διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και 

ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική 

κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  
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α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο 

δ)  και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η’ του 

Π.Δ. 118/2007. 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  

Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη παροχή υπηρεσιών κατακυρωθεί σε ένωση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς 

νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.  

Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στο άρθρο 8α 

του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται 

στον παρέχοντα υπηρεσίες με την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 

τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον παρέχοντα υπηρεσίες με την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους παρέχοντες υπηρεσίες δεν 

προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 

διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο 

προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν 

ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου 

Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου. Επίσης, καταπίπτει 

υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου, εφόσον από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα 

αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

1.21 ΑΡΘΡΟ 21. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις 

1. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 

υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων ή παρατηρήσεων, 

συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 - Παράρτημα IΙ, (Σχέδιο 

Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

2. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την 

Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας.  
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3. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, 

είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως 

που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας 

ή της σύμβασης.  

4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η 

Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

5. Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του μετά την 

κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

 (α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση  

 (β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης 

Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.  

6. Ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το 

αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη Παράρτημα ΙΙ - 

Υπόδειγμα 2, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - 

μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους 

στην Ελληνική γλώσσα.  

7. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής στον παρέχοντα υπηρεσίες. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

του Έργου επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης και την οριστική 

παραλαβή του έργου. 

8. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη, 

αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

9. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο και η τροποποίηση προβλέπεται από 

συμβατικό όρο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα πρέπει να έχει τη 

σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ του ΕΠΕΔΒΜ. Σε περίπτωση τροποποίησης θα εξασφαλίζεται η 

υλοποίηση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 

10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν καταθέσει τις εγγυητικές 

επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η 
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Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της 

Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή 

εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση. 

11. Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τις 

ποσότητες μεταξύ των ειδών των υπηρεσιών. Η αύξηση ή μείωση το προϋπολογισμού ενός 

είδους υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αρχικού 

προϋπολογισμού της σύμβασης, ενώ το συνολικό κόστος των υπηρεσιών δεν θα υπερβεί 

την προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω μεταβολών στις ποσότητες 

των ειδών των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν ανατεθεί και δεν αναλωθεί το 

σύνολο του ανατεθειμένου προϋπολογισμού εντός της διάρκειας της σύμβασης, ο 

Ανάδοχος δικαιούται μόνον την αμοιβή για τις παρασχεθείσες έως τη λήξη της σύμβασης 

υπηρεσίες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα και παραιτείται ρητά, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την αναζήτηση του υπολοίπου της αμοιβής και 

οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης. 

1.21 ΑΡΘΡΟ 22.  Πληρωμή αναδόχου 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση του και 

παραλαβή αριθμού επισκέψεως – μελέτης και αναλυτικότερα : 

 το 60% του συμβατικού αντικειμένου θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή 

των δύο επισκέψεων –μελέτης στο Παρίσι, της επίσκεψης-μελέτης στο Άαρχους της 

Δανίας και της επίσκεψης-μελέτης στο Βερολίνο 

 το 20% του συμβατικού αντικειμένου θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή 

της επίσκεψης-μελέτης στις Βρυξέλλες 

 το 20% του συμβατικού αντικειμένου θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή 

της επίσκεψης-μελέτης στη Στοκχόλμη 

2. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του έργου, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας. 

3. Δεδομένου ότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, προϋπόθεση για την εκτέλεση των 

ως άνω πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της αναθέτουσας αρχής από το Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

4. Η συμβατική αμοιβή καταβάλλεται σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν 

τον οριστικό ανάδοχο. Επί του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα 

παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή ποσοστό 0,10%, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, στο όνομα και για λογαριασμό της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 4013/2011, 
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει τη σύμβαση ή για οποιονδήποτε λόγο 

διακοπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος αμείβεται για τις 

υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 

ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής της σύμβασης, εφόσον παραληφθούν 

οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα του.  

6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Ο 

Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κάθε φορά νόμους και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους 

του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 

λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις. 

7. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος 

του έργου που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της 

σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 ΑΡΘΡΟ 23 Περιγραφή του Έργου που υλοποιεί το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ως Δικαιούχος (Φορέας Υλοποίησης) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους. 

Βασικό αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση ενδοσχολικών σεμιναρίων σε 17 Θεματικούς 

Κύκλους με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Ειδικά για τα ενδοσχολικά σεμινάρια των πρώτων 7 Θεματικών Κύκλων προβλέπεται η 

πραγματοποίηση επισκέψεων μελέτης. Από τους ανωτέρω 7 Θεματικούς Κύκλους ήδη 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη – μελέτης με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού τον Ιούνιο 

του 2014 για τον Θεματικό Κύκλο «Μαθητική Διαρροή».  

Οι εναπομείναντες 6 Θεματικοί Κύκλοι είναι οι ακόλουθοι : 

 Σχολική Βία και Παραβατικότητα 

 Σχολείο και Απασχόληση 

 Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση 

 Σχολείο – εκπαιδευτικοί – ανισότητες 

 Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή 

 Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας 

2.2 ΑΡΘΡΟ 24 Περιγραφή του έργου του Αναδόχου 

Αντικείμενο του Έργου που ο Ανάδοχος καλείται, μέσω της παρούσας Διακήρυξης να 

υλοποιήσει, αποτελεί: 

 η παροχή υπηρεσιών μετακίνησης του συνόλου των συμμετεχόντων κατά τη 

διάρκεια των επισκέψεων – μελέτης 

 κάλυψη μεταφορικών υπηρεσιών αεροπορικώς (εισιτήρια εξωτερικού και 

εσωτερικού) και με πούλμαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των επισκέψεων - 

μελέτης. 

 η παροχή υπηρεσιών εστίασης του συνόλου των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια 

των επισκέψεων – μελέτης στα εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού (τύπου coffee 

break και lunch break) 
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 η παροχή υπηρεσιών διαμονής και εστίασης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια 

των επισκέψεων – μελέτης (διανυκτέρευση και ημιδιατροφή) 

Αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που θα απαιτηθούν, προσδιορίζεται σε 

επόμενο άρθρο (Άρθρο 26 της παρούσας). 

2.3 ΑΡΘΡΟ 25 Διάρκεια του έργου του Αναδόχου 

1. Η υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου ξεκινάει με την υπογραφή της Σύμβασης και 

ολοκληρώνεται την 31/01/2015.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης ανά πάσα στιγμή, 

εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, εκπληρώνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις της προς 

τον Ανάδοχο μέχρι της χρονικής αυτής στιγμής.  

2.4 ΑΡΘΡΟ 26 Τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει να παράσχει τα ακόλουθα 

τέσσερα (4) είδη υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 

περιγράφονται για κάθε είδος υπηρεσιών. 

1ο είδος «Μίσθωση ξενοδοχειακών δωματίων»:  

Α. Μίσθωση δωματίων μονόκλινων (522 διανυκτερεύσεις/ 3 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη-

μελέτης) για τη διαμονή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών σε ξενοδοχεία 3 αστέρων στις ακόλουθες πόλεις και 

ημερομηνίες  : 

  

 Στο Παρίσι, στην Académie de Créteil,  Rectorat, bâtiment A, Διεύθυνση : 4, rue 

Georges Enesco, 94010 Créteil Cedex, PARIS, το χρονικό διάστημα  12/11/2014 έως 

15/11/2014 και το χρονικό διάστημα  19/11/2014 έως 22/11/2014 (δύο επισκέψεις – 

μελέτης) 

 Στο Βερολίνο, στο Humbolt Universitat zu Berlin, Διεύθυνση: Georgestrabe 36, Raum 

516, 10117 BERLIN,  το χρονικό διάστημα  16/11/2014 έως 19/11/2014. 

 Στις Βρυξέλλες, ΑΤΕΝΕ ROYALE D’ IXELLES, Rue de la Croix 40, 1050 IXELLES, 

στις 3/12/2014 έως 6/12/2014. 

 Στο Ααρχους της Δανίας, AARHUS TECH, Διεύθυνση: Halmstadgade 6  8200 

AARCHUS N, το χρονικό διάστημα  26/11/2014 έως 29/11/2014. 

 Στη Στοκχόλμη, στο Stockholm University, Department of Education, Διεύθυνση : 106 

91 STOCKHOLM, το χρονικό διάστημα  21/01/2015 έως 24/01/2015. 
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Σε κάθε επίσκεψη – μελέτης θα συμμετέχουν είκοσι εννέα (29) άτομα.  

 

Επισημαίνεται ότι: 

 Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα το πολύ 3 χιλιομέτρων από το 

εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο διενεργείται κάθε επίσκεψη μελέτης. Ειδικά στην 

περίπτωση των δύο επισκέψεων μελέτης στο Παρίσι, με δεδομένο ότι το εκπαιδευτικό 

κέντρο βρίσκεται σε προάστιο του Παρισιού, δεν ισχύει ο προαναφερθείς όρος και τα 

προτεινόμενα ξενοδοχεία πρέπει να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της πόλης του 

Παρισιού. 

 Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνεται πρωινό, continental ή αμερικάνικο, και ένα 

γεύμα αποτελούμενο από πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο (ψάρι ή κρέας), γλυκό και 

αναψυκτικό  

 Τα δωμάτια θα είναι ευρύχωρα, με κλιματισμό και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

μέσω wifi 

 Σε περίπτωση ακύρωσης δωματίων ξενοδοχείων μειώνεται αντίστοιχα το συνολικό 

τίμημα που θα καταβληθεί στον ανάδοχο αφού ληφθεί υπόψη η σχετική επιβάρυνση 

λόγω της ακύρωσης 

 Ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των δωματίων σε κάθε προορισμό 

τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία του κάθε ταξιδιού. 

 

2ο είδος «Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων»:  

 Αγορά εκατό εβδομήντα τεσσάρων (174) αεροπορικών εισιτηρίων εξωτερικού, με 

επιστροφή,  για τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών. Τα αεροπορικά εισιτήρια θα 

έχουν σημείο αναχώρησης και επιστροφής είτε το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας 

είτε το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Το ακριβές σημείο αναχώρησης και 

επιστροφής θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα ανωτέρω εισιτήρια θα έχουν την ακόλουθη κατανομή : 

 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 12/11/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 15/11/2014 για 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στο Παρίσι.  

 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 19/11/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 22/11/2014 για 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στη δεύτερη επίσκεψη –

μελέτης στο Παρίσι.  
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 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 16/11/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 19/11/2014 για 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στο Βερολίνο.  

 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 3/12/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 6/12/2014 για τη 

μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στις Βρυξέλλες.  

 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 26/11/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 29/11/2014 για 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στο Ααρχους της Δανίας.  

 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 21/01/2015 και με ημερομηνία επιστροφής την 24/01/2015 για 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στη Στοκχόλμη.  

 

 Οι πτήσεις εξωτερικού από τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος Αθήνας και 

Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης πρέπει να έχουν ώρα αναχώρησης μετά τις 12 το 

μεσημέρι και οι πτήσεις εξωτερικού προς τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος 

Αθήνας και Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης πρέπει να έχουν ώρα άφιξης νωρίς το 

απόγευμα έτσι ώστε οι μετακινούμενοι, οι οποίοι μένουν σε άλλες πόλεις της χώρας, 

να έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για να φτάσουν στις οικίες τους εντός της ίδιας 

ημέρας αναχώρησης και άφιξης. 

 

 Αγορά ενδεικτικού αριθμού σαράντα (40) αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού, με 

επιστροφή για τη μεταφορά εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών από διάφορα αεροδρόμια όλης της 

χώρας προς και από είτε το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας είτε το αεροδρόμιο 

Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Οι ανωτέρω πτήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται την 

ίδια ημέρα μετακίνησης των μεταφερόμενων προς και από το εξωτερικό και να 

συνδέονται με τις πτήσεις του εξωτερικού. Λόγω της φύσης των ειδικών 

χαρακτηριστικών του φυσικού αντικειμένου του έργου, το πλήθος των μετακινούμενων, 

δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων με ακρίβεια τα αεροπορικά 

εισιτήρια του εσωτερικού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τις 

πόλεις αναχώρησης και άφιξης είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη κάθε επίσκεψης-
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μελέτης. 

 

Επισημαίνεται ότι : 

 Οι πτήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν από αεροπορική εταιρεία μέλος της ΙΑΤΑ και 

θα είναι είτε απευθείας πτήση είτε με έναν ενδιάμεσο προορισμό σε αεροδρόμιο 

ευρωπαϊκής πόλης. 

 Τα αεροπορικά εισιτήρια να είναι οικονομικής θέσης. 

 Στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται όριο 

επιτρεπόμενου βάρους ανά επιβάτη τουλάχιστον 20 κιλών. 

 Σε περίπτωση ακύρωσης αεροπορικών εισιτηρίων μειώνεται αντίστοιχα το συνολικό 

τίμημα που θα καταβληθεί στον ανάδοχο αφού ληφθεί υπόψη η σχετική επιβάρυνση 

λόγω της ακύρωσης. 

 
3ο είδος «Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου»:  

 Μίσθωση τουριστικών λεωφορείων, δυναμικότητας τριάντα (30) θέσεων για τη μεταφορά 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών 

εμπλεκόμενων στελεχών καθημερινά κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ημερών που θα 

λάβει χώρα κάθε επίσκεψης-μελέτης 

Συγκεκριμένα τα τουριστικά λεωφορεία θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των 

εκπαιδευτικών και των λοιπών εμπλεκομένων από τα αεροδρόμια των αναφερόμενων πόλεων 

του εξωτερικού στο προτεινόμενο ξενοδοχείο διαμονής και από το προτεινόμενο ξενοδοχείο στα 

αεροδρόμιο των αναφερόμενων πόλεων του εξωτερικού καθώς και για τη μεταφορά τους από το 

ξενοδοχείο προς τα εκπαιδευτικά κέντρα και από τα εκπαιδευτικά κέντρα προς το ξενοδοχείο 

μετά το πέρας της επίσκεψης σε αυτά  

 

Επισημαίνονται ότι τα τουριστικά λεωφορεία: 

 θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αλλά σε άριστη κατάσταση, κλιματιζόμενα και θα 

εξασφαλίζουν την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των ως άνω συνεργατών. Σε περίπτωση 

βλάβης ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα αντικαταστήσει άμεσα με άλλα οχήματα, ίδιων 

προδιαγραφών, τα οποία θα εξετασθούν επίσης από την Αναθέτουσα Αρχή. Το κόστος 

για την επισκευή της βλάβης βαραίνει τον Ανάδοχο. 

 για τα προσφερόμενα οχήματα θα παρέχονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 

καταλληλότητας (άδεια, τέλη κυκλοφορίας, τεχνικός έλεγχος κ.λ.π.) 

Επίσης, σημειώνεται ότι τα έξοδα διοδίων, καυσίμων, ασφάλειας, service, κλπ, καθώς 

και η αμοιβή/διαμονή και διατροφή των οδηγών των οχημάτων καλύπτονται από τον 

Ανάδοχο 
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4ο είδος «Υπηρεσίες εστίασης του συνόλου των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια 

των επισκέψεων-μελέτης»:  

Υπηρεσίες εστίασης (coffee break, lunch break) για περίπου τριάντα πέντε (35) άτομα 

ημερησίως κατά τη διάρκεια των επισκέψεων-μελέτης στα εκπαιδευτικά κέντρα. Οι 

επισκέψεις αυτές θα είναι διήμερες και οι υπηρεσίες εστίασης (coffee break, lunch 

break), εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, πρέπει να προσφέρονται εντός του κάθε 

εκπαιδευτικού κέντρου. Σε περίπτωση που δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα, πρέπει ο 

ανάδοχος να φροντίσει για την παροχή του coffee break εντός του χώρου που θα 

πραγματοποιείται η επίσκεψη και η παροχή του lunch break να πραγματοποιείται σε 

εστιατόριο σε απόσταση κοντινή (όχι μεγαλύτερη των 500 μέτρων) από το εκπαιδευτικό 

κέντρο.  

Οι υπηρεσίες εστίασης θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : 

 «Coffee break», όπου θα προσφέρεται καφές, τσάι, μεταλλικό νερό, χυμός, κέικ, ποικιλία 

βουτημάτων. (Η ποσότητα θα είναι επαρκής για το σύνολο των συμμετεχόντων και των 

διοργανωτών). 

 Ελαφρύ γεύμα τύπου «Buffet» όπου θα προσφέρεται σαλάτα, ελαφρύ πρώτο πιάτο, 

ελαφρύ κυρίως πιάτο, γλυκό ή φρούτο, αναψυκτικό, καφές, εμφιαλωμένο νερό 1,5 lt. (Η 

ποσότητα θα είναι επαρκής για το σύνολο των συμμετεχόντων και των διοργανωτών). 

 

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τις 

ποσότητες μεταξύ των ειδών των υπηρεσιών. Η αύξηση ή μείωση το προϋπολογισμού ενός 

είδους υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 

της σύμβασης, ενώ το συνολικό κόστος των υπηρεσιών δεν θα υπερβεί την προσφερόμενη τιμή. 

Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω μεταβολών στις ποσότητες των ειδών των υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν ανατεθεί και δεν αναλωθεί το σύνολο του ανατεθειμένου 

προϋπολογισμού εντός της διάρκειας της σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται μόνον την αμοιβή 

για τις παρασχεθείσες έως τη λήξη της σύμβασης υπηρεσίες σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρούσα και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την 

αναζήτηση του υπολοίπου της αμοιβής και οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης. 

 

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να βεβαιώνει ρητά τη 

συμμόρφωσή του με τις παραπάνω απαιτήσεις.  

Επίσης πρέπει να αναφέρει : 

 όλα τα στοιχεία των προτεινόμενων πτήσεων εξωτερικού (αεροπορική εταιρεία, 

ώρες πτήσεων)  

 όλα τα στοιχεία των ξενοδοχείων (όνομα, διεύθυνση, κατηγορία)  

 τις τεχνικές προδιαγραφές του προτεινόμενου μεταφορικού μέσου. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον επιλεγέντα ανάδοχο τον κατάλογο με τα στοιχεία 

των μεταφερόμενων ατόμων. 

 

Ανάδοχοι που δεν θα υποβάλλουν ρητή βεβαίωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις 

του παρόντος διαγωνισμού θα απορριφθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ» 

Α1. Υπηρεσίες διαμονής στο Παρίσι (12/11 -15/11/2014) 

Είδος Δωματίου 
Αριθμός 

Δωματίων 

Προσφερόμενη τιμή / 

ημέρα (€) 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή (€) (μη 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Συνολική προσφερόμενη τιμή 

(€) (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Μονόκλινο  29    

Α1. Υπηρεσίες διαμονής στο Παρίσι (19/11 -22/11/2014) 

Είδος Δωματίου 
Αριθμός 

Δωματίων 

Προσφερόμενη τιμή / 

ημέρα (€) 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή (€) (μη 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Συνολική προσφερόμενη τιμή 

(€) (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Μονόκλινο 29    

Α3. Υπηρεσίες διαμονής στο Βερολίνο 

Είδος Δωματίου 
Αριθμός 

Δωματίων 

Προσφερόμενη τιμή / 

ημέρα (€) 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή (€) (μη 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Συνολική προσφερόμενη τιμή 

(€) (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Μονόκλινο 29    
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Α4. Υπηρεσίες διαμονής στις Βρυξέλλες 

Είδος Δωματίου 
Αριθμός 

Δωματίων 

Προσφερόμενη τιμή / 

ημέρα (€) 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή (€) (μη 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Συνολική προσφερόμενη τιμή 

(€) (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Μονόκλινο 29    

Α5. Υπηρεσίες διαμονής στο Άαρχους 

Είδος Δωματίου 
Αριθμός 

Δωματίων 

Προσφερόμενη τιμή / 

ημέρα (€) 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή (€) (μη 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Συνολική προσφερόμενη τιμή 

(€) (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Μονόκλινο 29    

Α6. Υπηρεσίες διαμονής στη Στοκχόλμη 

Είδος Δωματίου 
Αριθμός 

Δωματίων 

Προσφερόμενη τιμή / 

ημέρα (€) 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή (€) (μη 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Συνολική προσφερόμενη τιμή 

(€) (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Μονόκλινο 29    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Α   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΓΟΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ» 

Περιγραφή Αναθέτουσα Αρχής Αριθμός Εισιτηρίων Κόστος ανά εισιτήριο (€)* Συνολική προσφερόμενη τιμή (€) 

Παροχή αεροπορικών εισιτηρίων 

εξωτερικού μετ’ επιστροφής στο 

Παρίσι (12/11-15/11/2014) 

29   

Παροχή αεροπορικών εισιτηρίων 

εξωτερικού μετ’ επιστροφής στο 

Παρίσι (19/11-22/11/2014) 

29   

Παροχή αεροπορικών εισιτηρίων 

εξωτερικού μετ’ επιστροφής στο 

Βερολίνο 

29   

Παροχή αεροπορικών εισιτηρίων 

εξωτερικού μετ’ επιστροφής στις 

Βρυξέλλες 

29   

Παροχή αεροπορικών εισιτηρίων 

εξωτερικού μετ’ επιστροφής στο 

Ααρχους 

29   

Παροχή αεροπορικών εισιτηρίων 

εξωτερικού μετ’ επιστροφής στη 

Στοκχόλμη 

29   

Παροχή αεροπορικών εισιτηρίων 

εσωτερικού μετ’ επιστροφής στο 

αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 

ή/και στο αεροδρόμιο Μακεδονία 

40   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β  
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* Το κόστος συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (πχ φόροι αεροδρομίων, προμήθειες αεροπορικών εταιριών και λοιπές χρεώσεις) και αποτελεί το τελικό 

πληρωτέο ποσό. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ» 

Περιγραφή Αναθέτουσα Αρχής 
Αριθμός 

ημερών 

Προφερόμενη 

τιμή / ημέρα (€) 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή (€)  

(μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Συνολική προσφερόμενη τιμή (€) 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Διάθεση τουριστικού λεωφορείου 

δυναμικότητας 30 θέσεων 
24    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Γ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΣ» 

Περιγραφή Αναθέτουσα Αρχής 
Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Προφερόμενη 

τιμή / άτομο (€) 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή (€) (μη 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

 

Συνολική προσφερόμενη τιμή (€) 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Coffee Break 420    

Lunch break 420    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Δ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Είδος Υπηρεσιών 

Κόστος μη 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 

Κόστος συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ  

(αριθμητικά) 

Κόστος συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ  

(ολογράφως) 

1ο Είδος «Μίσθωση ξενοδοχειακών δωματίων»    

2ο είδος «Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων»    

3ο είδος «Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου»    

4ο είδος «Υπηρεσίες εστίασης του συνόλου των 

συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων – μελέτης» 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης: …………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης: ……………………………………………………………………… 

Προς το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  

(πλήρη διεύθυνση) 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ΕΥΡΩ ……… υπέρ της Εταιρείας …………………………………, οδός 

………………………………, αριθμός …………… (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

υπέρ της Ένωσης/Κοινοπραξίας των εταιρειών (1) ……………………, (2) 

……………………………, κλπ. και ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας εταιρειών), για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό ΤΟ 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στις............. ή σε κάθε αναβολή αυτού για την εκπόνηση του έργου «Παροχή 

Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων – μελέτης 

εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης» σύμφωνα με την με αριθμό 

………………… Προκήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας (σε περίπτωση Ένωσης: όλων των μελών της 

Ένωσης Εταιρειών και κάθε μέλους αυτής ατομικά καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης ή εάν είναι νόμιμη ή εάν υπάρχει σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης……………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης ……………………….……………………………………………… 

Προς το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

(πλήρη διεύθυνση) 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της 

Εταιρείας ……………………………………, οδός ………………………………, αριθμός 

……… (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ της Ένωσης/Κοινοπραξίας των 

εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………, κλπ. και ατομικά για κάθε μία 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας εταιρειών), μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ ………… στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου 

εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από 

την υπ’ αρ. ………………….σύμβαση για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, 

Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων – μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες 

της Ευρώπης». 

Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης και καθενός ατομικά. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την 

επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη 

διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση και χωρίς έρευνα εάν υπάρχει ή εάν 

είναι νόμιμη η απαίτηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της 

εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων – μελέτης 

εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ……………………………… 2014, ημέρα ……………………….., 

μεταξύ: 

α) αφενός της Αναθέτουσας Αρχής (εφεξής καλούμενη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα 

οδός 3ης Σεπτεμβρίου 36, Τ.Κ. 10432 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ 

…………… β) αφετέρου του κου …………………...…………..…. του …..…………, 

…………….., τ.κ. ……..…. και με Α.Φ.Μ. …………., Δ.Ο.Υ. ……………. (στο εξής 

καλούμενος «…….» αφού έλαβαν υπόψη:  

Α) Την υπ’ αριθ. __/2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού  

Β) Τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου 

«Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων – μελέτης 

εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης», με ημερομηνίες: __________________ 

και ___________________, 

Γ) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για την Κατακύρωση του 

ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, 

Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων – μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της 

Ευρώπης», με ημερομηνία ____________ της _________ συνεδρίασης και  

Δ) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου για την ανάθεση του έργου ««Παροχή 

Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων – μελέτης 

εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης» 

(τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης) συμφωνήθηκαν, 

συνομολογήθηκαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
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Ο Ρ Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Α Ρ Θ Ρ Ο  1  

Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Τ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στο έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1» το 

οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από 

Εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στο Υποέργο 7 του ως άνω έργου 

(χρηματοδοτείται από τον Άξονα 1 του ΕΠ ΕΔΒΜ).  

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά υπηρεσίες με CPV 63510000-7: Υπηρεσίες 

ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει να παράσχει τα ακόλουθα 

τέσσερα (4) είδη υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 

περιγράφονται για κάθε είδος υπηρεσιών. 

1ο είδος «Μίσθωση ξενοδοχειακών δωματίων»:  

Α. Μίσθωση δωματίων μονόκλινων (522 διανυκτερεύσεις/ 3 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη-

μελέτης) για τη διαμονή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών σε ξενοδοχεία 3 αστέρων στις ακόλουθες πόλεις και 

ημερομηνίες  : 

  

 Στο Παρίσι, στην Académie de Créteil,  Rectorat, bâtiment A, Διεύθυνση : 4, rue 

Georges Enesco, 94010 Créteil Cedex, PARIS, το χρονικό διάστημα  12/11/2014 έως 

15/11/2014 και το χρονικό διάστημα  19/11/2014 έως 22/11/2014 (δύο επισκέψεις – 

μελέτης) 

 Στο Βερολίνο, στο Humbolt Universitat zu Berlin, Διεύθυνση: Georgestrabe 36, Raum 

516, 10117 BERLIN,  το χρονικό διάστημα  16/11/2014 έως 19/11/2014. 

 Στις Βρυξέλλες, ΑΤΕΝΕ ROYALE D’ IXELLES, Rue de la Croix 40, 1050 IXELLES, 

στις 3/12/2014 έως 6/12/2014. 

 Στο Ααρχους της Δανίας, AARHUS TECH, Διεύθυνση: Halmstadgade 6  8200 

AARCHUS N, το χρονικό διάστημα  26/11/2014 έως 29/11/2014. 

 Στη Στοκχόλμη, στο Stockholm University, Department of Education, Διεύθυνση : 106 

91 STOCKHOLM, το χρονικό διάστημα  21/01/2015 έως 24/01/2015. 

 

Σε κάθε επίσκεψη – μελέτης θα συμμετέχουν είκοσι εννέα (29) άτομα.  
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Επισημαίνεται ότι: 

 Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα το πολύ 3 χιλιομέτρων από το 

εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο διενεργείται κάθε επίσκεψη μελέτης. Ειδικά στην 

περίπτωση των δύο επισκέψεων μελέτης στο Παρίσι, με δεδομένο ότι το εκπαιδευτικό 

κέντρο βρίσκεται σε προάστιο του Παρισιού, τα προτεινόμενα ξενοδοχεία πρέπει να 

βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Παρισιού. 

 Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνεται πρωινό, continental ή αμερικάνικο, και ένα 

γεύμα αποτελούμενο από πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο (ψάρι ή κρέας), γλυκό και 

αναψυκτικό  

 Τα δωμάτια θα είναι ευρύχωρα, με κλιματισμό και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

μέσω wifi 

 Σε περίπτωση ακύρωσης δωματίων ξενοδοχείων μειώνεται αντίστοιχα το συνολικό 

τίμημα που θα καταβληθεί στον ανάδοχο αφού ληφθεί υπόψη η σχετική επιβάρυνση 

λόγω της ακύρωσης 

 Ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των δωματίων σε κάθε προορισμό 

τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία του κάθε ταξιδιού. 

 

2ο είδος «Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων»:  

 Αγορά εκατό εβδομήντα τεσσάρων (174) αεροπορικών εισιτηρίων εξωτερικού, με 

επιστροφή,  για τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών. Τα αεροπορικά εισιτήρια θα 

έχουν σημείο αναχώρησης και επιστροφής είτε το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας 

είτε το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Το ακριβές σημείο αναχώρησης και 

επιστροφής θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα ανωτέρω εισιτήρια θα έχουν την ακόλουθη κατανομή : 

 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 12/11/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 15/11/2014 για 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στο Παρίσι.  

 Είκοσι εννέα εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία αναχώρησης 

την 19/11/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 22/11/2014 για τη μεταφορά 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των 

λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στη δεύτερη επίσκεψη –μελέτης στο Παρίσι.  

 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 16/11/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 19/11/2014 για 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στο Βερολίνο.  
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 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 3/12/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 6/12/2014 για τη 

μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στις Βρυξέλλες.  

 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 26/11/2014 και με ημερομηνία επιστροφής την 29/11/2014 για 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στο Ααρχους της Δανίας.  

 Είκοσι εννέα (29) εισιτήρια εξωτερικού, με επιστροφή, με ημερομηνία 

αναχώρησης την 21/01/2015 και με ημερομηνία επιστροφής την 24/01/2014 για 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών στην πρώτη επίσκεψη –

μελέτης στη Στοκχόλμη.  

 

 Οι πτήσεις εξωτερικού από τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος Αθήνας και 

Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης πρέπει να έχουν ώρα αναχώρησης μετά τις 12 το 

μεσημέρι και οι πτήσεις εξωτερικού προς τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος 

Αθήνας και Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης πρέπει να έχουν ώρα άφιξης νωρίς το 

απόγευμα έτσι ώστε οι μετακινούμενοι, οι οποίοι μένουν σε άλλες πόλεις της χώρας 

να έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για να φτάσουν στις οικίες τους εντός της ίδιας 

ημέρας αναχώρησης και άφιξης. 

 

 Αγορά περίπου σαράντα (40) αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού, με επιστροφή για τη 

μεταφορά εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών 

εμπλεκόμενων στελεχών από διάφορα αεροδρόμια όλης της χώρας προς και από είτε το 

αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας είτε το αεροδρόμιο Μακεδονία της 

Θεσσαλονίκης. Οι ανωτέρω πτήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα 

μετακίνησης των μεταφερόμενων προς και από το εξωτερικό και να συνδέονται με τις 

πτήσεις του εξωτερικού. Λόγω της φύσης των ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού 

αντικειμένου του έργου, το πλήθος των μετακινούμενων, δεν είναι δυνατόν να 

προσδιορισθούν εκ των προτέρων με ακρίβεια τα αεροπορικά εισιτήρια του εσωτερικού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τις πόλεις αναχώρησης και άφιξης 

είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη κάθε επίσκεψης-μελέτης. 

 

Επισημαίνεται ότι : 

 Οι πτήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν από αεροπορική εταιρεία μέλος της ΙΑΤΑ και 

θα είναι είτε απευθείας πτήση είτε με έναν ενδιάμεσο προορισμό σε αεροδρόμιο 

ευρωπαϊκής πόλης. 
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 Τα αεροπορικά εισιτήρια να είναι οικονομικής θέσης. 

 Στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται όριο 

επιτρεπόμενου βάρους ανά επιβάτη τουλάχιστον 20 κιλών. 

 Σε περίπτωση ακύρωσης αεροπορικών εισιτηρίων μειώνεται αντίστοιχα το συνολικό 

τίμημα που θα καταβληθεί στον ανάδοχο αφού ληφθεί υπόψη η σχετική επιβάρυνση 

λόγω της ακύρωσης. 

 
3ο είδος «Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου»:  

 Μίσθωση τουριστικών λεωφορείων, δυναμικότητας τριάντα (30) θέσεων για τη μεταφορά 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών 

εμπλεκόμενων στελεχών καθημερινά κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ημερών που θα 

λάβει χώρα κάθε επίσκεψης-μελέτης 

Συγκεκριμένα τα τουριστικά λεωφορεία θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των 

εκπαιδευτικών και των λοιπών εμπλεκομένων από τα αεροδρόμια του αναφερόμενων πόλεων του 

εξωτερικού στο προτεινόμενο ξενοδοχείο διαμονής και από το προτεινόμενο ξενοδοχείο στα 

αεροδρόμιο αεροδρόμια του αναφερόμενων πόλεων του εξωτερικού καθώς και για τη μεταφορά 

τους από το ξενοδοχείο προς τα εκπαιδευτικά κέντρα και από τα εκπαιδευτικά κέντρα προς το 

ξενοδοχείο μετά το πέρας της επίσκεψης σε αυτά  

 

Επισημαίνονται ότι το τουριστικό λεωφορείο: 

 θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αλλά σε άριστη κατάσταση, κλιματιζόμενα και θα 

εξασφαλίζουν την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των ως άνω συνεργατών. Σε περίπτωση 

βλάβης ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα αντικαταστήσει άμεσα με άλλα οχήματα, ίδιων 

προδιαγραφών, τα οποία θα εξετασθούν επίσης από την Αναθέτουσα Αρχή. Το κόστος 

για την επισκευή της βλάβης βαραίνει τον Ανάδοχο. 

 για τα προσφερόμενα οχήματα θα παρέχονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 

καταλληλότητας (άδεια, τέλη κυκλοφορίας, τεχνικός έλεγχος κ.λ.π.) 

Επίσης, σημειώνεται ότι τα έξοδα διοδίων, καυσίμων, ασφάλειας, service, κλπ, καθώς 

και η αμοιβή/διαμονή και διατροφή των οδηγών των οχημάτων καλύπτονται από τον 

Ανάδοχο 

 

4ο είδος «Υπηρεσίες εστίασης του συνόλου των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια 

των επισκέψεων-μελέτης»:  

Υπηρεσίες εστίασης (coffee break, lunch break) για περίπου τριάντα πέντε (35) άτομα 

ημερησίως κατά τη διάρκεια των επισκέψεων-μελέτης στα εκπαιδευτικά κέντρα. Οι 

επισκέψεις αυτές θα είναι διήμερες και οι υπηρεσίες εστίασης (coffee break, lunch 

break), εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, πρέπει να προσφέρονται εντός του κάθε 
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εκπαιδευτικού κέντρου. Σε περίπτωση που δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα, πρέπει ο 

ανάδοχος να φροντίσει για την παροχή του coffee break εντός του χώρου που θα 

πραγματοποιείται η επίσκεψη και η παροχή του lunch break να πραγματοποιείται σε 

εστιατόριο σε απόσταση κοντινή (όχι μεγαλύτερη των 500 μέτρων) από το εκπαιδευτικό 

κέντρο.  

 

Οι υπηρεσίες εστίασης θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : 

 «Coffee break», όπου θα προσφέρεται καφές, τσάι, μεταλλικό νερό, χυμός, κέικ, ποικιλία 

βουτημάτων. (Η ποσότητα θα είναι επαρκής για το σύνολο των συμμετεχόντων και των 

διοργανωτών). 

 Ελαφρύ γεύμα τύπου «Buffet» όπου θα προσφέρεται σαλάτα, ελαφρύ πρώτο πιάτο, 

ελαφρύ κυρίως πιάτο, γλυκό ή φρούτο, αναψυκτικό, καφές, εμφιαλωμένο νερό 1,5 lt. (Η 

ποσότητα θα είναι επαρκής για το σύνολο των συμμετεχόντων και των διοργανωτών). 

 

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τις 

ποσότητες μεταξύ των ειδών των υπηρεσιών. Η αύξηση ή μείωση το προϋπολογισμού ενός 

είδους υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 

της σύμβασης, ενώ το συνολικό κόστος των υπηρεσιών δεν θα υπερβεί την προσφερόμενη τιμή. 

Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω μεταβολών στις ποσότητες των ειδών των υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν ανατεθεί και δεν αναλωθεί το σύνολο του ανατεθειμένου 

προϋπολογισμού εντός της διάρκειας της σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται μόνον την αμοιβή 

για τις παρασχεθείσες έως τη λήξη της σύμβασης υπηρεσίες σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρούσα και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την 

αναζήτηση του υπολοίπου της αμοιβής και οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2  

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  –  Π Α Ρ Α Λ Α Β Η  

Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται με την ολοκλήρωση του έργου από και με την έκδοση 

σχετικού Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής.  

Ο έλεγχος που θα διενεργήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή αντιστοίχως πραγματικά ελαττώματα κατά 

την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα. Ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος για την αρτιότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών βάσει των προδιαγραφών που 

αναγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας. Κάθε σχετική παράλειψη ή αδυναμία στην 

παροχή των οριζόμενων στην παρούσα υπηρεσιών οφείλει, αφού επισημανθεί γραπτώς από τον 

Εργοδότη ή/και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, να αποτελέσει 

αντικείμενο διορθωτικών παρεμβάσεων από την πλευρά του Αναδόχου. Στην περίπτωση που ο 

Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
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Παραλαβής, ο Εργοδότης επιφυλάσσεται στην άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός του για 

καταγγελία της παρούσας Σύμβασης ή/και αξίωσης αποζημίωσης για θετική ή αποθετική ζημία, 

σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζονται από το νόμο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3  

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Σ  

Ως χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 

2015.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης ανά πάσα στιγμή, εφόσον 

το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, εκπληρώνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις της προς τον 

Ανάδοχο μέχρι της χρονικής αυτής στιγμής.  

Μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης γίνεται ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης 

σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν πρότερης γνώμης της Διαχειριστικής 

Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης δεν επιφέρει καμία 

τροποποίηση στο οικονομικό αντικείμενο του έργου, ο δε Ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει 

τροποποίηση του συμβατικού τιμήματος ή επιπλέον αποζημίωση 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4  

Α Μ Ο Ι Β Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  -  Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ  

Οι πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ. Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παρούσας για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των...................... 

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τις 

ποσότητες μεταξύ των ειδών των υπηρεσιών. Η αύξηση ή μείωση το προϋπολογισμού ενός 

είδους υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 

της σύμβασης, ενώ το συνολικό κόστος των υπηρεσιών δεν θα υπερβεί την προσφερόμενη τιμή.  

Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω μεταβολών στις ποσότητες των ειδών των υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν ανατεθεί και δεν αναλωθεί το σύνολο του ανατεθειμένου 

προϋπολογισμού εντός της διάρκειας της σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται μόνον την αμοιβή 

για τις παρασχεθείσες έως τη λήξη της σύμβασης υπηρεσίες σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρούσα και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την 

αναζήτηση του υπολοίπου της αμοιβής και οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης. 

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα 

του Αναδόχου και η αναθέτουσα αρχή διακόψει την σύμβαση , ο Ανάδοχος αμείβεται για τις 

υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 

ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής της σύμβασης, εφόσον παραληφθούν 

οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα του. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή των εκάστοτε 

υπηρεσιών, από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον 

προσκομιστούν:  
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Α) Τα απαραίτητα παραστατικά δαπανών (Αποδείξεις Πώλησης Εισιτηρίων, Τιμολόγια 

Παροχής Υπηρεσιών, Δελτία Αποστολής κλπ) στα οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το 

σχετικό Φυσικό Αντικείμενο ανά είδος υπηρεσιών, όπως αυτά αναφέρονται στην 

παρούσα προκήρυξη. 

Β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

Γ) Όσα παραστατικά ζητηθούν από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Επιπλέον, τα προαναφερθέντα παραστατικά θα συνοδεύουν τα κάτωθι στοιχεία: 

Α. Για τη μίσθωση ξενοδοχειακών δωματίων, αναλυτικός κατάλογος ο οποίος θα 

περιλαμβάνει: 

 ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα  

 ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης  

 ημέρες διαμονής  

 όνομα ξενοδοχείου  

 ποσό χρέωσης ανά ημέρα σύμφωνα με την σύμβαση και συνολικό ποσό χρέωσης. 

Β. Για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, αναλυτικός κατάλογος ηλεκτρονικών εισιτηρίων ο 

οποίος θα περιλαμβάνει: 

 ονοματεπώνυμο του συνεργάτη  

 ημερομηνία μετακίνησης  

 δρομολόγιο 

 αναλυτική χρέωση του ναύλου 

Γ. Για τη μίσθωση τουριστικού λεωφορείου, αναλυτικό κατάλογος που θα περιλαμβάνει 

 ημερομηνίες μετακίνησης 

 τα δρομολόγια 

 ημέρες χρήσης των οχημάτων ανά δρομολόγιο 

 τις συνολικές ημέρες χρήσης των οχημάτων  

 Ε. Για τις υπηρεσίες εστίασης του συνόλου των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια κάθε 

επίσκεψης μελέτης, αναλυτικό κατάλογο ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

 ο αριθμός των συμμετεχόντων και το ποσό χρέωσης ανά άτομο για το coffee break 

 ο αριθμός των συμμετεχόντωνκαι  το ποσό χρέωσης ανά άτομο για το lunch break 

 και το συνολικό ποσό χρέωσης. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση του και 

παραλαβή αριθμού επισκέψεως – μελέτης και αναλυτικότερα : 
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 το 60% του συμβατικού αντικειμένου θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση και 

παραλαβή των δύο επισκέψεων –μελέτης στο Παρίσι, της μίας επίσκεψης-

μελέτης στο Άαρχους της Δανίας και της μίας επίσκεψης-μελέτης στο Βερολίνο 

 το 20% του συμβατικού αντικειμένου θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση και 

παραλαβή της μίας επίσκεψης-μελέτης στις Βρυξέλλες 

 το 20% του συμβατικού αντικειμένου θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση και 

παραλαβή της μίας επίσκεψης-μελέτης στη Στοκχόλμη 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από το Φορέα Χρηματοδότησης 

και στο πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του παρέχοντα υπηρεσίες, η οποία έχει άμεση ή 

έμμεση σχέση με ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για 

οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης ή καταβολής τόκων κλ.π από μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Στην περίπτωση που παρατηρούνται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των 

υπηρεσιών ή και αργότερα, προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο παρέχων τις υπηρεσίες θα πρέπει 

άμεσα να ενεργήσει όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται 

από κάθε ένα μέλος της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που έχει αναλάβει να 

υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Σύμβαση. 

Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ως εκπροσώπου 

(“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για 

την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο 

υλοποιηθέν τμήμα των υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την 

προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως. 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή για την 

πολιτική των ακυρωτικών των αεροπορικών και των ξενοδοχείων. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0,10 %, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  5  

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ   

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με 

τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της 

Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

2. Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να 

υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. 

Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. 

Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται 

γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. Εφόσον ο 

Ανάδοχος κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή, ο εκπρόσωπός του και ο αναπληρωτής αυτού 

πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την Αναθέτουσα Αρχή και να είναι διαθέσιμοι για 

την επίλυση του συνόλου των προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν. 

3. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και 

να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 

Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Αναθέτουσα Αρχής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Αναθέτουσα Αρχής. 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων.  

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, προσωπικού, 

καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και 

βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 

αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί 

σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  

7. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από 
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τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την 

παρούσα. Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν 

προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής 

έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Αναθέτουσα Αρχής. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που 

απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της.  

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση, τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από 

κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση 

όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 

τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου 

ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης, εξαιτίας ανικανότητάς του, για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους 

ίδιους όρους.  

11. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά 

εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι 

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η 

Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα 

έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της 

δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται 

εγγράφως στον Ανάδοχο. 

12. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν 

για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση οφείλει να προτείνει 

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την 

προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του 

στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με Απόφασή της 

την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο 

αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει 

τον Ανάδοχο ένωση έκπτωτο.  
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Α Ρ Θ Ρ Ο  6  

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Εργοδότη, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του 

Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του 

και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης 

από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών 

και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση του Εργοδότη, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 

τις υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτό και δεν το δεσμεύει, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή του συναίνεση 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7  

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη, άλλως ο τελευταίος δικαιούται χωρίς προηγούμενη όχληση, 

να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για παραβίαση των όρων της Σύμβασης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8  

Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

Για την τήρηση της παρούσας σύμβασης και την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της παροχής 

υπηρεσιών στα πλαίσια του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο 

πλαίσιο επισκέψεων – μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης» ο Ανάδοχος 

κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης με αρ. ________, της Τραπέζης ___________, 

ποσού συνολικά __________ευρώ, η οποία καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας του έργου μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έχει απεριόριστη ισχύ. Αυτή θα αποδοθεί μετά την οριστική 

παραλαβή του έργου και εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου μερικά ή 

στο σύνολό του, εξαιτίας παραβάσεως κάποιας υποχρέωσης αυτού, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα παραπάνω. Ρητά συνομολογείται ότι ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να αξιώσει από 

την εγγυήτρια Τράπεζα την καταβολή του ποσού της εγγυητικής επιστολής χωρίς σύμπραξη του 

Αναδόχου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση του τελευταίου για το βάσιμο της 

αξίωσης του Εργοδότη. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, το οφειλόμενο ποσό 
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υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το 

τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, σε περίπτωση κήρυξης 

του Αναδόχου ως εκπτώτου να αξιώσει και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής 

που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9  

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α  

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως της σύμβαση με άμεση ισχύ, στην 

περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. 

δοθέντος ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. 

Επίσης το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / 

λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Στη περίπτωση 

αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της 

καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση εκτός των 

υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά είτε έχουν 

παραληφθεί είτε τελικώς παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 

του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της παρούσας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, το οποίο δύναται να καταγγείλει την παρούσα. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που 

απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της παρούσας σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 0  

Α Ν Ω Τ Ε Ρ Α  Β Ι Α  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς 

τον Εργοδότη τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο 

Εργοδότης υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα 

του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 

αιτήματος. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
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 Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών των 

εγκαταστάσεων του παρέχοντα υπηρεσίες 

 Γεγονότα που εμποδίζουν τη μετακίνηση της περιοδεύουσας ομάδας και οφείλονται σε 

τρίτους 

 Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του παρέχοντα υπηρεσίες 

 Πλημμύρα. 

 Σεισμός.  

 Πόλεμος.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

Αναδόχου τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης του έργου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 1  

Π Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ  Ρ Η Τ Ρ Ε Σ  -  Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα επιβάλλονται σύμφωνα με 

το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενο, εκτός και αν από κοινού αποφασισθεί 

η παράταση της προθεσμίας παράδοσης του έργου, εγγράφως αποδεικνυόμενη. 

Για υπέρβαση της προθεσμίας παροχής των υπηρεσιών του Έργου μεγαλύτερης των τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στον 

Ανάδοχο να εκπληρώσει όλες τις καθυστερημένες συμβατικές του υποχρεώσεις εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τον 

κηρύσσει έκπτωτο, με κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.  

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 

παράγραφοι 4 και 6 του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

Επίσης, ο παρέχων τις υπηρεσίες κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.  

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο παρέχων τις υπηρεσίες 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 2  

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μόνο σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνήσουν προς τούτο και μόνον εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

Η τροποποίηση της Σύμβασης γίνεται κατόπιν πρότερης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής καθώς 
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και της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ του ΕΠΕΔΒΜ και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η 

εκτέλεση του έργου όπως αυτό προδιαγράφθηκε. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 3  

Ε Κ Χ Ω Ρ Η Σ Η  Ε Ι Σ Π Ρ Α Κ Τ Ε Ω Ν  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από 

τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την 

παρούσα. Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης 

έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που 

παρέχεται μόνον εγγράφως. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 4  

Ε Π Ι Λ Υ Σ Η  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν  –  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ε Ο  Δ Ι Κ Α Ι Ο  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν 

κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να 

προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή 

εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός 

μήνα από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και 

αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 

Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζεται το π.δ. 

118/10.7.2007 και ο ΑΚ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 5  

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  

Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση νοούνται σε ημερολογιακές 

ημέρες, μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. Για τον 

υπολογισμό των προθεσμιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Όπου στην παρούσα Σύμβαση γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισμό, 

νοούνται τα άρθρα αυτής της Σύμβασης. 
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Οι τίτλοι των όρων είναι ενδεικτικοί του περιεχομένου τους, δεν αποτελούν μέρος του 

συμβατικού κειμένου και τίθενται μόνο ενδεικτικά και προς διευκόλυνση κατά την διατύπωση 

της σύμβασης.  

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε 

συμφωνία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις 

έγγραφες ή προφορικές έγιναν πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται 

ανακληθείσες και άκυρες και δεν έχουν καμία ισχύ. 

Η παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από 

τους όρους της Σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ’ 

αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να 

επηρεάσει την ισχύ της Σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί 

δέσμευση κατά οιουδήποτε των Μερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ανάμεσα στη Σύμβαση, την προκήρυξη, την 

απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου, τα παραπάνω ισχύουν με φθίνουσα 

σειρά με επικρατέστερο το κείμενο της Σύμβασης. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα. Από αυτά, τα 

τρία (3) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή, και το τέταρτο έλαβε ο Ανάδοχος.  

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

 

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο  

 

Γ Ι Α  Τ Ο  Κ Α Ν Ε Π / Γ Σ Ε Ε  

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

…….. 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

….. 

 

 


