
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ 
Γ΄ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 
10433  ΑΘΗΝΑ 
ΣΗΛ:210-8841841 
FAX: 210-8225776 
Email:  info@hhf.org.gr 
 

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    27/  9  /2017 

 

 

Αρ. πρωτ:  12012       

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ:   4/2017 

 

ΘΕΜΑ: ΥΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΕΘΝ. ΟΜΑΔΑ  ΑΝΔΡΩΝ Ε  ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 22/10/17 ΚΑΙ 
ΕΠΙΗΜΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ ΕΘΝ.ΟΜΑΔΑ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ   25/10/17 ΣΟ  ΡΟΣΕΡΝΣΑΜ. 

 

ΑΝΑΘΕΣΨΝ  ΥΟΡΕΑ 

ΑΝΑΘΕΣΨΝ  ΥΟΡΕΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ  ΕΛΛΑΔΟ 
(Ο.Φ.Ε.) 

ΣΑΦ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ΄ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  56 
ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 

ΣΑΦ. ΚΨΔΙΚΑ 10433 
ΦΨΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΗΛΕΥΨΝΟ 210-8841841 
ΥΑΞ 210-8225776 

ΗΛΕΚΣΡ/ΚΟ ΣΑΦ/ΜΕΙΟ 
( EMAIL) 

info@hhf.org.gr 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ www.handball.org.gr 
ΕΙΔΟ ΑΝΑΘΕΣΟΝΣΑ ΥΟΡΕΑ Ν.Π.Ι.Δ. – 

ΩΜΑΣΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 
ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 

ΚΤΡΙΑ  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΛΛΕ ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
(93190000) 

  
  

 

mailto:info@hhf.org.gr
mailto:info@hhf.org.gr


 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

Σα   ϋγγραφα τησ  ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για  απεριόριςτη, πλόρη , ϊμεςη  και 
δωρεϊν πρόςβαςη 

το  Κ Η Μ Δ Η    &   ςτην ιςτοςελύδα τησ Ο.Φ.Ε.: www.handball.org.gr 
 

 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΚΔΟΗ 21 ΑΕΡΟΠ. ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ 
ΑΘΗΝΑ – ΒΡΤΞΕΛΕ 22/10/17  & ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ- ΑΘΗΝΑ  

26/10/17 
C P V 60400000-2 

ΕΙΔΟ  ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΤΝΣΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΕΚΔΟΗ 21  ΑΕΡ.ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ   ΓΙΑ ΥΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ Ε 
ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 22/10/17 ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΟ ΑΓΩΝΑ Ε 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  25/10/17. 
ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΦΨΡΙ  ΥΠΑ) 

 
7.350,00€ 

ΚΤΡΙΟ  ΣΟΠΟ  
ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ   (ΕΤΡΩΠΗ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΣΗ  
ΤΜΒΑΗ  

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΚΔΟΗ   21 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ  
ΑΝΑΘΕΗ 

 
ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ     ΣΙΜΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

 
19/10/2017  -   30/10/2017 

ΝΟΜΙΜΑ ΕΤΡΩ  (€) 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΟΦΕ 2017 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
 

27/9/2017 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΨΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

11/10/17 &  ΨΡΑ:  15:.00 
Η ΕΛΑΦΙΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   

ΕΙΝΑΙ (12)ΔΩΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  
ΔΗΜΟΙΕΤΗ  ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΣΟ  ΚΗΜΔΗ  

ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ Ν.4412/16 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ   

ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 
Η ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ  ΣΙΜΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 

ΚΗΜΔΗ 

 
27/9/2017 

ΓΛΨΑ ΠΟΤ 
ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ 
ΟΙ ΠΡΟΥΟΡΕ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΛΑΦΙΣΗ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 

ΦΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ  

ΠΡΟΥΟΡΑ 

 
30  ΗΜΕΡΕ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ  
ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

12/10/2017 ΨΡΑ : 13:00 

ΑΔΑΜ  ΠΡΨΣΟΓΕΝΟΤ 
ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

17REQ002005421/27.9.2017 

ΑΔΑΜ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΤ 

ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

17REQ002005471 /27.9.2017 

  
 
 

 

‘Εχοντασ  υπ’οψιν: 

1. Σισ διατϊξεισ : 

1.1. Σου νόμου 4412/2016 περύ δημοςύων ςυμβϊςεων , ϋργων, προμηθειών & 

παροχόσ υπηρεςιών. 

1.2. Σου νόμου 3861/2010  «ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με υποχρϋωςη ανϊρτηςησ 

νόμων και πρϊξεων των  κυβερνητικών φορϋων ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ, και ϊλλεσ 

διατϊξεισ 



 

 

1.3. Σου νόμου 2725/99 περύ αθλητιςμού «εραςιτεχνικού & επαγγελματικού 

αθλητιςμού» όπωσ τροποποιόθηκε  και ιςχύει 

1.4. Σου ΠΔ 80/2016,  ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ 

2.       Σα  ϋγγραφα: 

2.1. Σο με υπ’ αριθ.πρωτ: 11964 ,  αύτημα  του τμόματοσ Εθνικών ομϊδων , για την 

παροχό υπηρεςιών διαμονόσ – διατροφόσ   και δϋςμευςη  πύςτωςησ 

2.2. Σην  κατανομό του εγκεκριμϋνου   προώπολογιςμού τησ ΟΧΕ , ϋτουσ 2017 και 

ςυγκεκριμϋνα του κωδικού :61.15.00.002  

«επύςημεσ εκδηλώςεισ  εξωτερικού εθνικών ομϊδων Ανδρών» 

3.       Σισ  αποφϊςεισ: 

3.1. Σην από  20/9/17, απόφαςη  του Δ  τησ  ΟΧΕ, περύ υπηρεςύασ ϋκδοςησ 21 

αεροπορικών ειςιτηρύων  εθνικόσ ομϊδασ  ανδρών ΑΘΗΝΑ-ΒΡΤΞΕΛΛΕ 

22/10/17 &   ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ – ΑΘΗΝΑ  26/10/17. 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε   

 

1.  Σην διενϋργεια Πρόχειρου (υνοπτικού) Μειοδοτικού  Διαγωνιςμού με 

ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την παροχό υπηρεςιών  ϋκδοςησ 21 αεροπορικών 

ειςιτηρύων  ΑΘΗΝΑ –ΒΡΤΞΕΛΛΕ 22/10/17 &  ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ – ΑΘΗΝΑ  

26/10/17 , με  κριτόριο κατακύρωςησ την χαμηλότερη τιμό. 

 

2. Ο Διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτα γραφεύα τησ ΟΦΕ, οδόσ 3ησ επτεμβρύου, 

αριθμόσ 56, 3οσ όροφοσ, Αθόνα, 10433, την  ΠΕΜΠΣΗ  12/10/17   ΚΑΙ  ΨΡΑ : 

13:00, από τριμελό Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού. 

 

3. Ωσ   καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών ορύζεται  η  

 

 ΣΕΣΑΡΣΗ  11/10/17., και  ώρα:15:00. Μετϊ  την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ 

ημερομηνύασ δεν υπϊρχει η  δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ. 

 

 

 

 



 

 

4. Επιςυνϊπτονται τα παρακϊτω Παραρτόματα, τα οπούα αποτελούν 

αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςησ: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : Γενικού και Ειδικού Όροι διαγωνιςμού 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β:  Σεχνικό περιγραφό – ειδικότεροι όροι 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ:   Τπόδειγμα ςύμβαςησ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ:   Τπόδειγμα επιςτολόσ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ 

 

   

 

 

   ΓΙΑ  ΣΟ   Δ   ΣΗ  ΟΦΕ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο  ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΚΨΝ/ΝΟ   ΓΚΑΝΣΗ    ΚΨΝ/ΝΟ  ΣΑΜΑΣΙΑΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  
  
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  
Αντικεύμενο του διαγωνιςμού εύναι η επιλογό αναδόχου για την παροχό υπηρεςιών 
ϋκδοςησ  21 αεροπορικών ειςιτηρύων  ΑΘΗΝΑ-ΒΡΤΞΕΛΛΕ 22/10/17 &   
ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ  – ΑΘΗΝΑ   26/10/17  τησ  Εθνικόσ ομϊδασ  Ανδρών  , ςύμφωνα με τουσ 
όρουσ και τισ υποχρεώςεισ που θϋτει η παρούςα προκόρυξη.   
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  
υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και κριτόριο κατακύρωςησ τη 
χαμηλότερη τιμό.  
  
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  
O ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του παρόντοσ διαγωνιςμού ανϋρχεται ςτο ποςό των 
7.350,00€. Η πληρωμό θα γύνει από τον τακτικό προώπολογιςμό τησ ΟΦΕ ϋτουσ 2017 
και βαρύνει  τον  κ.α.: 61.15.01.002 (255β) 
-ΕΠΙΗΜΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ  ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  ΑΝΔΡΩΝ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΓΛΨΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ -ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ-ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΨΝ 

 
4.1. Αναθϋτουςα Αρχό  

Ο Διαγωνιςμόσ, η κατακύρωςη του αποτελϋςματοσ, η ανϊθεςη τησ υπηρεςύασ και η 

ςύναψη ςύμβαςησ με τον ανϊδοχο θα διενεργηθούν από το ΝΠΙΔ «Ομοςπονδύα 

Φειροςφαιρύςεωσ Ελλϊδοσ (ΟΦΕ)», που εδρεύει ςτην Αθόνα, 3ησ επτεμβρύου 56. 

 

4.2. Γλώςςα τησ διαδικαςύασ 

Επύςημη γλώςςα τησ διαδικαςύασ εύναι η Ελληνικό και κϊθε ϋγγραφο τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ θα εύναι ςυντεταγμϋνο ςτην Ελληνικό γλώςςα.  



 

 

Όλα τα ϋγγραφα, που θα περιλαμβϊνονται ςτον φϊκελο τησ προςφορϊσ που θα 

υποβϊλουν οι προςφϋροντεσ, θα εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα ό θα 

ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτα ελληνικϊ.  

Οι ϋγγραφεσ και ηλεκτρονικϋσ ςυνεννοόςεισ μεταξύ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και των, 

Τποψηφύων, των Διαγωνιζομϋνων, των Προςφερόντων και του Αναδόχου θα γύνονται 

υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.  

 

4.3. Επιτροπό Διαγωνιςμού : Ο Διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ από τριμελό Επιτροπό 

Διενϋργειασ που ϋχει  ςυγκροτηθεύ με απόφαςη του Διοικητικού υμβούλιου τησ ΟΦΕ 

22/9/16  (ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΗ ΟΦΕ) 

Η Επιτροπό εύναι αρμόδια για το ϊνοιγμα των φακϋλων, για την εξϋταςη των 

δικαιολογητικών, για την αξιολόγηςη των οικονομικών προςφορών των 

ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό και για την ειςόγηςη κατακύρωςησ προσ το 

Διοικητικό υμβούλιο τησ ΟΦΕ το οπούο εύναι και το αρμόδιο όργανο λόψησ τησ 

απόφαςησ κατακύρωςησ. 

 

4.4. Πληροφορύεσ – αρμόδιοι υπϊλληλοι 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβϊνουν πληροφορύεσ για τον διαγωνιςμό,  από το 
τμόμα Οικονομικού τησ ΟΦΕ τηλ. 210-8258809, fax 2108225776,  
ηλεκτρονικό διεύθυνςη accounting@hhf.org.gr 
 
4.5 Οι υποψόφιοι μπορούν να ζητόςουν (ηλεκτρονικϊ, εντύπωσ ό μϋςω τηλεομοιοτυπύασ) 

ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ για το περιεχόμενο τησ παρούςασ 

διακόρυξησ μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 

προςφορών.  

Οι αιτόςεισ παροχόσ διευκρινύςεων για τα ϋγγραφα ςτοιχεύα του διαγωνιςμού θα πρϋπει 

να απευθύνονται ςτην ΟΦΕ. (τοιχεύα επικοινωνύασ  ωσ ανωτϋρω παρ. 4.4) 

Η ΟΦΕ  θα αποςτεύλει ϋγγραφη απϊντηςη ςε όλεσ μαζύ τισ διευκρινύςεισ που θα ζητηθούν, 
το αργότερο τρεισ (3) ημϋρεσ πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα τησ υποβολόσ των 
προςφορών, προσ όλουσ τουσ υποψηφύουσ, που θα τησ ϋχουν γνωςτοποιόςει τα 
απαραύτητα ςτοιχεύα τουσ και θα αναρτόςει τισ διευκρινιςτικϋσ απαντόςεισ  ςτην 
ιςτοςελύδα τησ (www.handball.org.gr) και θα ενημερώνει όλουσ τουσ διαγωνιζόμενουσ 
για τισ αποφϊςεισ τησ με ςυμπληρωματικϊ ϋγγραφα, τα οπούα επύςησ θα δημοςιεύονται 
ςτην εν λόγω ιςτοςελύδα το αργότερο τρεισ (3) ημϋρεσ πριν την τελευταύα προθεςμύα 
υποβολόσ των προςφορών. 

mailto:accounting@hhf.org.gr


 

 

Κανϋνασ υποψόφιοσ δεν μπορεύ, ςε οποιαδόποτε περύπτωςη, να επικαλεςθεύ προφορικϋσ 

απαντόςεισ εκ μϋρουσ τησ ΟΦΕ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  
Ο διαγωνιςμόσ διενεργεύται ϋχοντασ υπόψη: 

1. Σο Ν.2725/1999 (ΥΕΚ 121/Α/17-6-1999) «Εραςιτεχνικόσ και Επαγγελματικόσ 
Αθλητιςμόσ» όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

2. Σον Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την 
υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιούκητων οργϊνων ςτο διαδύκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και ϊλλεσ 
διατϊξεισ» όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α/21-11-2013) 
«Ρυθμύςεισ Τπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ & Ηλεκτρονικόσ 
Διακυβϋρνηςησ». 

3. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2342 τησ Επιτροπόσ τησ 15ησ Δεκεμβρύου 2015, 
για την τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου, όςον αφορϊ τα κατώτατα όρια εφαρμογόσ κατϊ τισ διαδικαςύεσ 
ςύναψησ ςυμβϊςεων. 

4. Σον Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, 
Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

5. Σην από 20/9/17 απόφαςη του Δ τησ ΟΦΕ περύ Προκόρυξησ υνοπτικού 
Διαγωνιςμού Παροχόσ Τπηρεςιών ‘Εκδοςησ  21 Αεροπορικών Ειςιτόριων Εθνικόσ 
ομϊδασ  Ανδρών    ΑΘΗΝΑ- ΒΡΤΞΕΛΛΕ 22/10/17 & ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ – ΑΘΗΝΑ  
26/10/17 . 

 
 
 
  
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ   
Σο τεύχοσ τησ διακόρυξησ  θα αναρτηθεύ ςτο διαδικτυακό τόπο τησ ΟΦΕ 
(www.handball.org.gr) καθώσ και ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων 
υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ). Και  η περύληψη  αυτόσ   ςτο  ΔΙΑΤΓΕΙΑ.  
 
  
ΑΡΘΡΟ 7: ΣΡΟΠΟ ΛΗΧΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  
Η παρούςα Προκόρυξη διατύθεται ςε ηλεκτρονικό μορφό μϋςω του διαδικτυακού 
τόπου τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη: 
http://www.handball.org.gr.  
Η Προκόρυξη διατύθεται επύςησ, χωρύσ καταβολό τιμόματοσ, από τη Γραμματεύα τησ 
ΟΦΕ, 3Ησ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56, Αθόνα, 3οσ όροφοσ, τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ, από 10:00 ϋωσ 
14:00, και η παραλαβό τησ γύνεται εύτε αυτοπροςώπωσ εύτε με courier (εφόςον 
αναληφθεύ η δαπϊνη για την ταχυδρομικό αποςτολό). την περύπτωςη παραλαβόσ τησ 



 

 

προκόρυξησ μϋςω courier, η Αναθϋτουςα Αρχό δε φϋρει καμύα απολύτωσ ευθύνη για 
την ϋγκαιρη και ςωςτό παρϊδοςό τησ.  
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΔΙΑΓΨΝΙΖΟΜΕΝΨΝ 
8.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Διαγωνιςμό ϋχουν: 
Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ό Ενώςεισ/Κοινοπραξύεσ φυςικών ό/και νομικών 
προςώπων που αςχολούνται με τουριςτικϋσ και ταξιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ και εύναι 
εγκατεςτημϋνα ςτην Ελλϊδα. Επιπλϋον, οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι θα πρϋπει να ϋχουν 
αποδεδειγμϋνα τουλϊχιςτον πενταετό (5) εμπειρύα ςτον κλϊδο και παροχό παρόμοιων 
υπηρεςιών και να ϋχουν ϊδεια τουριςτικού-ταξιδιωτικού γραφεύου. 
8.2 Από τον διαγωνιςμό αποκλεύονται όςοι: 

α) Έχουν καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη για κϊποιο αδύκημα από τα 

αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

β) Σελούν υπό πτώχευςη ό υπό διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ. 

γ) Δεν εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν τισ ειςφορϋσ 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κύριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ 

υποχρεώςεισ τουσ. 

δ) Έχουν αποκλειςτεύ τελεςύδικα από Δημόςια Τπηρεςύα ό ΝΠΔΔ γιατύ δεν 

εκπλόρωςαν τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ τουσ. 

ε) Έχουν αποκλειςτεύ από διαγωνιςμούσ για προμόθειεσ του Δημοςύου με απόφαςη 

του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ. 

ςτ)  Δεν προςκομύςουν τα απαιτούμενα ςτο ϊρθρο 11 τησ παρούςασ διακόρυξησ 

δικαιολογητικϊ ό δεν υποβϊλουν τισ προςφορϋσ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ 

παρούςασ. 

  
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  
Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, πρϋπει μϋχρι την ΣΕΣΑΡΣΗ  
11/10/17  και ώρα:15:00 , να καταθϋςουν ϋγγραφεσ προςφορϋσ,  εύτε αυτοπροςώπωσ 
ό δια αντιπροςώπου ό με ςυςτημϋνη επιςτολό ,  η  με  κούριερ.  
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται ςτο Πρωτόκολλο τησ ΟΦΕ, 3Ησ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56, 3οσ 
όροφοσ – Αθόνα. 
 Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα εξόσ:   
 
 
Α) τοιχεύα Αποςτολϋα (υποψόφιου Αναδόχου):  
Ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου ό Επωνυμύα νομικού προςώπου, Σαχυδρομικό 
διεύθυνςη, Σηλϋφωνο, Αριθμόσ τηλεομοιοτυπύασ και Διεύθυνςη ηλεκτρονικού 
ταχυδρομεύου. 



 

 

ε περύπτωςη κοινοπρακτικού ςχόματοσ πρϋπει να αναγρϊφονται η πλόρησ επωνυμύα 

και διεύθυνςη, καθώσ και ο αριθμόσ τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνςη ηλεκτρονικού 

ταχυδρομεύου όλων των μελών του.  

 
B) Διεύθυνςη υποβολόσ και ςτοιχεύα του διαγωνιςμού  
ΠΡΟ   
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.Φ.Ε) 
3Ησ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56, ( 3οσ όροφοσ) 
τκ:10434  - Αθόνα,  
  
ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΕΚΔΟΗ  21 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΒΡΤΞΕΛΛΕ & 
ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ -ΑΘΗΝΑ. 
Προκόρυξη αρ. πρωτ. 12012 
Ημερομηνύα Διενϋργειασ 12/10/17  
Ημερομηνύα κατϊθεςησ προςφορϊσ ……………… 
 
ΠΡΟΟΦΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεύ από την Σαχυδρομικό Τπηρεςύα & το Πρωτόκολλο.  
  
 Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ξύςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ.  

 Οι προςφϋροντεσ με τη ςυμμετοχό τουσ ςτο διαγωνιςμό θεωρεύται ότι αποδϋχονται 
πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ προκόρυξησ.  

 Μϋςα ςτο φϊκελο τησ προςφορϊσ τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα κατϊ 
το ςτϊδιο τησ προςφορϊσ. Ο κυρύωσ φϊκελοσ περιϋχει κλειςτούσ και ςφραγιςμϋνουσ 
τουσ εξόσ τρεισ (3) υποφακϋλουσ:  
 

1. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» 
2. «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»  
3. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»  

Σο περιεχόμενο των υποφακϋλων υποβϊλλεται υποχρεωτικϊ και επύ ποινό απόρριψησ 
ςε ϋντυπη μορφό (όχι χειρόγραφα). Επιπλϋον, όλοι οι υποφϊκελοι φϋρουν εξωτερικϊ τα 
ςτοιχεύα του κυρύωσ φακϋλου.  
τον υποφϊκελο με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» τοποθετούνται όλα 
τα αναφερόμενα ςτο Παρϊρτημα Α΄, Άρθρο 11 τησ παρούςησ δικαιολογητικϊ, «επύ 
ποινό απόρριψησ».  
τον υποφϊκελο με την ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ 
του Παραρτόματοσ Β, Άρθρο 3, ςυμπληρωμϋνα και υπογεγραμμϋνα από τον 
Προςφϋροντα, «επύ ποινό απόρριψησ». 
τον υποφϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετεύται ο πύνακασ 
του Παραρτόματοσ Α΄, Άρθρο 12 ςε δύο αντύτυπα εκ των οπούων το ϋνα φϋρει την 
ϋνδειξη «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και το δεύτερο την ϋνδειξη «ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ».  



 

 

Με την υποβολό τησ προςφορϊσ του, ο Προςφϋρων θεωρεύται ότι αποδϋχεται πλόρωσ και 
χωρύσ επιφύλαξη όλουσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ (γενικούσ και τεχνικούσ 
όρουσ και όλουσ τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ που διϋπουν την παρούςα διακόρυξη, 
ωσ τη μόνη βϊςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού αυτού) και δεν δύναται με την 
προςφορϊ του ό με οποιονδόποτε ϊλλο τρόπο, να αποκρούςει, ευθϋωσ ό εμμϋςωσ, τουσ 
ανωτϋρω όρουσ.  Οποιοςδόποτε όροσ ό αύρεςη ό επιφύλαξη του Προςφϋροντοσ επύ των 
Εγγρϊφων Προςφορϊσ δεν θα λαμβϊνεται υπόψη και θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την 
απόρριψη τησ προςφορϊσ, χωρύσ περαιτϋρω αξιολόγηςη αυτόσ. 

Προτϊςεισ που δεν πληρούν τα παραπϊνω οριζόμενα, δεν λαμβϊνονται υπόψη. 

 

  
ΑΡΘΡΟ 10: ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  
Οι προςφορϋσ πρϋπει να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα και να διαθϋτουν 
υποχρεωτικϊ τη ςυγκεκριμϋνη δομό που προβλϋπει η προκόρυξη καθώσ και όλα εκεύνα 
τα αναγκαύα ςτοιχεύα που κρύνει ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ προκειμϋνου να τεκμηριώςει 
την ικανότητϊ του να εκτελϋςει το ϋργο και να παρϊςχει τισ υπηρεςύεσ του. 
ημειώνεται ότι αντιπροςφορϋσ ό εναλλακτικϋσ προςφορϋσ για το ςύνολο ό μϋροσ του 
ϋργου δεν εύναι αποδεκτϋσ, ςε περύπτωςη δε υποβολόσ τουσ απορρύπτονται ωσ 
απαρϊδεκτεσ οι προςφορϋσ ςυνολικϊ.  
Αναλυτικότερα:  
10.1 ΤΠΟΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ   
Περιλαμβϊνει όλα τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με το Παρϊρτημα Α΄, 
Ωρθρο 11 τησ παρούςησ. Σα ϋγγραφα και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών 
ςυμμετοχόσ, ανταποκρύνονται ςτισ τυπικϋσ, ουςιαςτικϋσ και νομικϋσ προώποθϋςεισ 
ςυμμετοχόσ.  
10.2 ΤΠΟΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
Ο υποφϊκελοσ τεχνικόσ προςφορϊσ περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο Παρϊρτημα Β΄, Ωρθρο 3. 
10.3 ΤΠΟΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
Ο υποφϊκελοσ οικονομικόσ προςφορϊσ περιλαμβϊνει ςε δύο αντύτυπα τα οικονομικϊ 
ςτοιχεύα ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Παρϊρτημα Α΄, Ωρθρο 12. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτον διαγωνιςμό οφεύλουν να καταθϋςουν, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικϊ: 

 
  

1. Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΥΕΚ 75/Α/1986), 
όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει,  ςτην οπούα:  
i) Να αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμού τησ παρούςασ διακόρυξησ. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μϋχρι και την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ τουσ:  



 

 

 Δεν ϋχουν καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη απόφαςη για ϋνα ό περιςςότερα από 
τα ακόλουθα αδικόματα: α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, β) 
δωροδοκύα, γ) απϊτη, δ) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ 
δραςτηριότητεσ, ε) κϊποιο από τα αδικόματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
ςχετικό με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ τουσ δραςτηριότητασ, ςτ) κϊποιο 
από τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ 
πλαςτογραφύασ, τησ ψευδορκύασ, τησ δωροδοκύασ και τησ δόλιασ χρεοκοπύασ. 

 Δεν τελούν υπό πτώχευςη ό υπό διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ ό υπό ϊλλη 
ανϊλογη κατϊςταςη ό διαδικαςύα. 

 Εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν ςτισ ειςφορϋσ 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και ωσ  προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ τουσ.  

 Εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο Επιμελητόριο ό ϊλλο ιςοδύναμο οργανιςμό ό 
επαγγελματικό ϋνωςη. 

iii) Να αναλαμβϊνεται η υποχρϋωςη από κϊθε ςυμμετϋχοντα για την ϋγκαιρη και 

προςόκουςα υποβολό των απαιτούμενων εγγρϊφων και δικαιολογητικών, μετϊ 

την αξιολόγηςη των προςφορών και εφόςον επιλεγεύ ωσ ανϊδοχοσ του ϋργου, όπωσ 

ορύζεται παρακϊτω. 

 

 

 

Η ανωτϋρω υπεύθυνη δόλωςη φϋρει ημερομηνύα εντόσ των τελευταύων τριϊντα 

ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ των 

προςφορών και δεν απαιτεύται βεβαύωςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ από 

αρμόδια διοικητικό αρχό ό τα ΚΕΠ (N.4250/2014 ΥΕΚ 74/Α/26-03-2014, ϊρθρο 

3).  

 
2. Εφόςον οι προςφϋροντεσ ςυμμετϋχουν ςτον διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, 

πλϋον των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, υποβϊλλουν μαζύ με την προςφορϊ τουσ 

παραςτατικό εκπροςώπηςησ ωσ εξόσ κατϊ περύπτωςη: 

  

α) Προκειμϋνου περύ φυςικών προςώπων υποβϊλλεται εξουςιοδότηςη 

εκπροςώπηςησ, με την εντολό και πληρεξουςιότητα ςτον αντιπρόςωπο, για τη 

ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό του αντιπροςωπευόμενου. 

 



 

 

β) Προκειμϋνου περύ εταιρειών, υποβϊλλονται επικυρωμϋνο αντύγραφο του 

ιςχύοντοσ καταςτατικού τησ εταιρεύασ κϊθε μορφόσ, το ΥΕΚ, ςτο οπούο ϋχει 

δημοςιευθεύ η διούκηςη και εκπροςώπηςη τησ ανώνυμησ εταιρεύασ, ωσ και το 

ςχετικό ϋγγραφο εξουςιοδότηςησ από τον νόμιμο εκπρόςωπο τησ εταιρεύασ προσ 

τον αντιπρόςωπό του για τη ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό. 

 

Κϊθε υποψόφιοσ αναλαμβϊνει την ευθύνη τησ ακρύβειασ όλων των ςτοιχεύων που 

υποβϊλλει, επωμιζόμενοσ, ςε περύπτωςη υποβολόσ ανακριβών και αναληθών 

ςτοιχεύων, των κυρώςεων που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του Ν. 1599/1986. 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

Επιςημαύνεται ότι: 

α) Έλλειψη ϋςτω και ενόσ εκ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ ςυνεπϊγεται τον 

αποκλειςμό του ςυμμετϋχοντοσ και την μη αξιολόγηςη τησ πρόταςησ. την 

περύπτωςη αυτό δεν αποςφραγύζονται οι φϊκελοι τησ τεχνικόσ και οικονομικόσ 

προςφορϊσ του, οι οπούοι επιςτρϋφονται ςτον ενδιαφερόμενο. 

 

β) Δικαιολογητικϊ, που εκδύδονται ςε κρϊτοσ εκτόσ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεύονται 

υποχρεωτικϊ και επύ ποινό αποκλειςμού από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 

Ελληνικό γλώςςα. 

 

 

11.2. Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ  

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο προςφϋρων ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η 

κατακύρωςη, οφεύλει να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ τριών (3) ημερών από την 

κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ς’ αυτόν τα εξόσ ϋγγραφα και 

δικαιολογητικϊ, τα οπούα αποςφραγύζονται και ελϋγχονται από την Τπηρεςύα: 

 
 
 
 



 

 

11.2.1. Οι Ϊλληνεσ πολύτεσ: 
(1) Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου, από το οπούο 

να προκύπτει ότι δεν ϋχουν καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη για ϋνα ό 
περιςςότερα από τα ακόλουθα αδικόματα: α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό 
οργϊνωςη, β) δωροδοκύα, γ) απϊτη, δ) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ 
δραςτηριότητεσ, ε) κϊποιο από τα αδικόματα του Αγορανομικού Κώδικα, ςχετικό 
με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ τουσ δραςτηριότητασ, ςτ) κϊποιο από τα 
αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ 
ψευδορκύασ, τησ δωροδοκύασ και τησ δόλιασ χρεοκοπύασ. 

(2) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ Δικαςτικόσ ό Διοικητικόσ Αρχόσ, ϋκδοςησ του τελευταύου 
εξαμόνου, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη ό υπό 
διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ. 

(3) Πιςτοποιητικό, εκδιδόμενο από αρμόδια κατϊ περύπτωςη Αρχό, από το οπούο να 
προκύπτει ότι, εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν ςτισ 
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κύριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικϋσ υποχρεώςεισ τουσ.  
ε περύπτωςη εγκατϊςταςόσ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ των 

παραπϊνω περιπτώςεων (2) και (3) εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα 

τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνοι, από την οπούα και εκδύδεται το ςχετικό 

παραςτατικό.   

(4) Πιςτοποιητικό του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενόσ η 
εγγραφό τουσ ςε αυτό και το ειδικό επϊγγελμα τουσ, κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ 
του διαγωνιςμού, και αφετϋρου ότι εξακολουθούν να παραμϋνουν εγγεγραμμϋνοι 
μϋχρι τησ επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ.  

 
11.2.2. Οι αλλοδαπού: 

(1) Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ διοικητικόσ ό 
δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, ϋκδοςησ του τελευταύου 
τριμόνου, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν ϋχουν καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη 
δικαςτικό απόφαςη για κϊποιο από τα αδικόματα τησ περύπτωςησ (1) του εδ. 
11.2.1 τησ παρ. 11.2 του παρόντοσ ϊρθρου. 

(2) Πιςτοποιητικό τησ κατϊ περύπτωςη αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ τησ 
χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν τελούν ςε κϊποια 
από τισ καταςτϊςεισ τησ περύπτωςησ (2) τησ παραγρϊφου 11.2.1 του παρόντοσ 
ϊρθρου ό υπό ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη ό διαδικαςύα και ότι πληρούνται οι 
προώποθϋςεισ τησ περύπτωςησ (3) του εδ. 11.2.1. τησ παρ. 11.2  του παρόντοσ 
ϊρθρου. 

(3) Πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, από το οπούο 
να προκύπτει ότι όταν εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου ό ςε 
ιςοδύναμεσ επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του 
διαγωνιςμού και εξακολουθούν να παραμϋνουν εγγεγραμμϋνοι μϋχρι την επύδοςη 
τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. 
 



 

 

 
11.2.3. Σα νομικϊ πρόςωπα ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ: 

(1) Σα δικαιολογητικϊ των περιπτώςεων των εδαφύων 11.2.1 και 11.2.2. τησ 
παραγρϊφου 11.2 του παρόντοσ ϊρθρου, αντύςτοιχα.   

(2) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του τελευταύου 
εξαμόνου, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινό εκκαθϊριςη του 
Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό ειδικό εκκαθϊριςη του Ν. 1892/1990 
(A΄101), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό (για τα αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα) υπό ϊλλεσ 
ανϊλογεσ καταςτϊςεισ, καθώσ επύςησ ότι δεν τελούν υπό διαδικαςύα ϋκδοςησ 
απόφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω νομοθετημϊτων ό (για τα 
αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα) υπό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ.  

(3) Ειδικότερα, τα ανωτϋρω νομικϊ πρόςωπα πρϋπει να προςκομύζουν για τουσ 
διαχειριςτϋσ, ςτισ περιπτώςεισ των εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (ΕΠΕ) και 
των προςωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
ςύμβουλο, για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ (ΑΕ), απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ϊλλο 
ιςοδύναμο ϋγγραφο αρμόδιασ διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι τα ανωτϋρω πρόςωπα δεν ϋχουν 
καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη για κϊποιο από τα αδικόματα 
τησ περύπτωςησ (1) του εδ. 11.2.1 τησ παρ. 11.2 του παρόντοσ ϊρθρου. 

(4) Επύ ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιςτοποιητικϊ τησ 
εκκαθϊριςησ τησ περύπτωςησ (2) του παρόντοσ εδαφύου, εκδύδονται, όςον αφορϊ 
ςτην κοινό εκκαθϊριςη από την αρμόδια Τπηρεςύα τησ Νομαρχιακόσ 
Αυτοδιούκηςησ, ςτο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τησ οπούασ εύναι εγγεγραμμϋνη 
η ςυμμετϋχουςα ςτον διαγωνιςμό AE, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 
7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, και, όςον αφορϊ 
ςτην ειδικό εκκαθϊριςη του Ν. 1892/1990 όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, από το αρμόδιο 
Εφετεύο τησ ϋδρασ τησ ανωνύμου εταιρεύασ που τελεύ υπό ειδικό εκκαθϊριςη. 

(5) Επύ ημεδαπών εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ και προςωπικών εταιρειών (ΟΕ 
και ΕΕ), το πιςτοποιητικό τησ εκκαθϊριςησ εκδύδεται από το αρμόδιο τμόμα του 
Πρωτοδικεύου τησ ϋδρασ τησ ςυμμετϋχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχεύρηςησ. 
 

 

 

11.2.4. Οι υνεταιριςμού: 
(1) Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου, ό ϊλλο 

ιςοδύναμο ϋγγραφο αρμόδιασ διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι ο πρόεδροσ του Διοικητικού του 
υμβουλύου δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη για κϊποιο 
από τα αδικόματα τησ περύπτωςησ (1) του εδ. 11.2.1 τησ παρ. 11.2 του παρόντοσ 
ϊρθρου. 

(2) Σα δικαιολογητικϊ των περιπτώςεων (2) και (3) του εδ. 11.2.1 τησ παρ.11.2 του 
παρόντοσ  ϊρθρου, εφόςον πρόκειται για ημεδαπούσ ςυνεταιριςμούσ, και τησ 



 

 

περύπτωςησ (2) του εδ. 11.2.2 τησ παρ. 11.2 του παρόντοσ ϊρθρου, εφόςον 
πρόκειται για αλλοδαπούσ ςυνεταιριςμούσ, και τησ περύπτωςησ (2) του εδ. 11.2.3 
τησ παρ. 11.2 του παρόντοσ ϊρθρου. 

(3) Βεβαύωςη αρμόδιασ αρχόσ ότι ο υνεταιριςμόσ λειτουργεύ νόμιμα. 
 

11.2.5. Οι ενώςεισ ό κοινοπραξύεσ φυςικών ό νομικών προςώπων που 

υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ: 

Σα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται για κϊθε μϋλοσ, που 

ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα. 

 

11.2.6. ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ του αναδόχου ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ 

τησ παρούςασ παραγρϊφου θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη ςτην 

Ελληνικό γλώςςα.  

 

11.2.7.  υμπληρώςεισ - Διευκρινύςεισ 

Η Επιτροπό Διενϋργειασ του Διαγωνιςμού και Αξιολόγηςησ προςφορών μπορεύ να 

ζητόςει ςυμπληρώςεισ και διευκρινύςεισ επύ των δικαιολογητικών που ϋχουν όδη 

υποβληθεύ και οι προςφϋροντεσ υποχρεούνται να ενεργόςουν μϋςα ςτην προθεςμύα 

που τϊςςεται από την Επιτροπό, διαφορετικϊ η προςφορϊ απορρύπτεται. 

 

11.2.8. Δυνητικό κατϊ περύπτωςη αντικατϊςταςη πιςτοποιητικών 

Αν ςε κϊποια χώρα, ακόμα και ςτην ημεδαπό, δεν εκδύδονται τα παραπϊνω 

πιςτοποιητικϊ ό ϋγγραφα, ό τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλεσ τισ παραπϊνω 

περιπτώςεισ, εύναι, μόνο τότε και  κατ’ εξαύρεςη, δυνατόν και πρϋπει υποχρεωτικϊ αυτϊ 

να αντικαταςταθούν από ϋνορκη βεβαύωςη, η οπούα γύνεται ενώπιον δικαςτικόσ ό 

διοικητικόσ αρχόσ ό ςυμβολαιογρϊφου ό οποιαςδόποτε ϊλλησ αρμόδιασ αρχόσ τησ 

χώρασ εγκατϊςταςησ, χρονικόσ ιςχύοσ που ορύζεται για το αντύςτοιχο πιςτοποιητικό ό 

ϋγγραφο του παρόντοσ ϊρθρου. ε χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, 

αυτό δύναται να αντικαταςταθεύ από υπεύθυνη δόλωςη (ϊρθρο 8 Ν. 1599/1986) ό 

ιςοδύναμο ϋγγραφο για αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ενώπιον δικαςτικόσ ό 

διοικητικόσ αρχόσ ό ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού οργανιςμού, 

βεβαιουμϋνου, ςε κϊθε περύπτωςη, του γνηςύου τησ υπογραφόσ του δηλούντοσ από 

αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό ό ςυμβολαιογρϊφο. 



 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ   
1. ε χωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, επύ ποινό αποκλειςμού, τοποθετεύται η οικονομικό 
προςφορϊ ςε δύο (2) αντύτυπα.  
ε περύπτωςη ύπαρξησ διαφορών μεταξύ των αντιτύπων τησ οικονομικόσ 
προςφορϊσ κατιςχύουν τα αναγραφόμενα ςτο αντύτυπο που φϋρει την ϋνδειξη 
"ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ".  
Ο υποφϊκελοσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού 
τον «Πύνακα Οικονομικόσ Προςφορϊσ» που παρατύθεται παρακϊτω, ςυμπληρωμϋνο 
και υπογεγραμμϋνο από τον Προςφϋροντα.  
 Οι τιμϋσ των Προςφορών και το ςυνολικό κόςτοσ προςφορϊσ θα εκφρϊζονται ςε 
Ευρώ και θα αναγρϊφονται, επύ ποινό αποκλειςμού, αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ. ε 
περύπτωςη αςυμφωνύασ, θα λαμβϊνεται υπόψη η τιμό που ϋχει δοθεύ ολογρϊφωσ.  

 τισ τιμϋσ και ςτο ςυνολικό κόςτοσ προςφορϊσ θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ 
τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη για την παροχό υπηρεςιών με τον 
τρόπο που προβλϋπεται ςτην παρούςα Προκόρυξη, και θα βαρύνουν τον προςφϋροντα.  
 Από την Οικονομικό Προςφορϊ πρϋπει να προκύπτει ςαφώσ η τιμό μονϊδασ 
για κϊθε προςφερόμενη υπηρεςύα, για να μπορεύ να προςδιορύζεται το ακριβϋσ 
κόςτοσ, ςε περύπτωςη αυξομεύωςησ φυςικού αντικειμϋνου. Προςφερόμενη 
υπηρεςύα η οπούα αναφϋρεται ςτην Οικονομικό Προςφορϊ χωρύσ τιμό, θεωρεύται ότι 
προςφϋρεται με μηδενικό αξύα.  

 Η τιμό χωρύσ ΥΠΑ θα λαμβϊνεται υπόψη για τη ςύγκριςη των Προςφορών.  

 ε περύπτωςη λογιςτικόσ αςυμφωνύασ μεταξύ τησ τιμόσ μονϊδασ και τησ 
ςυνολικόσ τιμόσ, υπεριςχύει η τιμό μονϊδασ.  

 Προςφορϊ που δε δύδει τιμό με ςαφόνεια ςε ευρώ ό δύδει τιμό ςε ςυνϊλλαγμα ό με 
ρότρα ςυναλλϊγματοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  

 Ο κϊθε προμηθευτόσ που ςυμπληρώνει την προςφορϊ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 
αναγρϊφει τα ποςϊ ακόμα και ςτη περύπτωςη που εύναι μηδενικϊ (0,00€).  

 Οι τιμϋσ των Προςφορών δεν υπόκεινται ςε μεταβολό κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ 
Προςφορϊσ. ε περύπτωςη που ζητηθεύ παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ Προςφορϊσ, οι 
υποψόφιοι Ανϊδοχοι δε δικαιούνται, κατϊ τη γνωςτοπούηςη τησ ςυγκατϊθεςόσ τουσ 
για την παρϊταςη αυτό, να υποβϊλλουν νϋουσ πύνακεσ τιμών ό να τουσ τροποποιόςουν.  

 Σα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ Προςφορϊσ πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμού να 
καθύςτανται προφανό μόνον ςτον υποφϊκελο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ. 

 Σο ςυμβατικό τύμημα δεν πρϋπει να υπερβαύνει το ςυνολικό προώπολογιςθϋν ποςό 
του ϋργου.  

 Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 
ςτοιχεύα απαραύτητα για την τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων τιμών, οι δε 
προμηθευτϋσ υποχρεούνται να τα παρϋχουν.  



 

 

2.  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Οι Προςφϋροντεσ πρϋπει να ςυμπληρώςουν επύ ποινό αποκλειςμού τον πύνακα που 
ακολουθεύ και να τον περιλϊβουν ςτον υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό 
Προςφορϊ».   
  
 
 Οι κατωτϋρω ποςότητεσ καθορύζουν και τη ςυνολικό τιμό τησ οικονομικόσ προςφορϊσ 
των υποψηφύων με βϊςη την οπούα θα γύνει κατϊταξη με αύξουςα ςειρϊ για την 
επιλογό του μειοδότη.  
 



 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Ε  

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ Ε 
ΕΤΡΩ 
ΟΛΟΓΡΑΥΩ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ Ε 
ΕΤΡΩ 
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ 

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΩ 
ΟΛΟΓΡΑΥΩ (ΜΟΝΑΔΑ χ 
ΠΟΟΣΗΣΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΩ 
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ 
(ΜΟΝΑΔΑ χ 
ΠΟΟΣΗΣΑ) 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ (ΓΚΡΟΤΠ) 
ΑΘΗΝΑ- ΒΡΤΞΕΛΛΕ  
 
 
ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ  – ΑΘΗΝΑ  
 

22/10/2017 
(ΑΝΑΦΩΡΗΗ)  
 
26/10/2017  
(ΕΠΙΣΡΟΥΗ) 
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   ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ  ΟΛΟΓΡΑΥΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

 
7.350,00€ 

     

 
 
ΤΠΟΓΡΑΥΗ 
 
 
ΥΡΑΓΙΔΑ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  
Οι Προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ υποψόφιουσ Αναδόχουσ για 30 
ημϋρεσ  από την επόμενη μϋρα τησ ημερομηνύασ υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 
Προςφορϊ που ορύζει μικρότερο χρόνο ιςχύοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.   
Η ιςχύσ τησ Προςφορϊσ παρατεύνεται υποχρεωτικϊ, εφόςον ζητηθεύ από την 
Αναθϋτουςα Αρχό πριν από τη λόξη τησ, για διϊςτημα ακόμη ενόσ (1) μηνόσ.  
Η ανακούνωςη τησ κατακύρωςησ του Διαγωνιςμού ςτον Ανϊδοχο μπορεύ να 
γύνει και μετϊ τη λόξη τησ ιςχύοσ τησ Προςφορϊσ, τον δεςμεύει όμωσ μόνο 
εφόςον αυτόσ το αποδεχτεύ. ε περύπτωςη που η εν ιςχύ Προςφορϊ ό μϋροσ τησ 
αποςυρθεύ, ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ υπόκειται ςτην απώλεια κϊθε δικαιώματοσ 
για κατακύρωςη.  
  
ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ- ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  
 
Ο Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ την ΠΕΜΠΣΗ  12/10/2017 και ώρα:13:00, ςτα 
γραφεύα τησ ΟΦΕ από την Επιτροπό Διενϋργειασ του Διαγωνιςμού, ςε δημόςια 
ςυνεδρύαςη. Η επιτροπό, αφού παραλϊβει τισ υποβληθεύςεσ προςφορϋσ θα 
πραγματοποιόςει την αποςφρϊγιςη και των ϋλεγχο αυτών. Προςφορϋσ, που 
υποβϊλλονται ςτην Επιτροπό μετϊ την  ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από 
την  προκόρυξη δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην Τπηρεςύα για να 
επιςτραφούν ωσ εκπρόθεςμεσ.    
Ο Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςε ϋνα ςτϊδιο με κριτόριο κατακύρωςησ τη 
ςυνολικό χαμηλότερη τιμό.  
Η Επιτροπό θα αποςφραγύςει τισ προςφορϋσ ενώπιον των διαγωνιζομϋνων ό 
των εξουςιοδοτημϋνων αντιπροςώπων τουσ, ωσ κατωτϋρω:   
α. Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ.   
β. Αποςφραγύζονται αρχικϊ οι υποφϊκελοι των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και 

μονογρϊφονται κατϊ φύλλο από τα μϋλη τησ Επιτροπόσ. Ελϋγχεται η πληρότητα 

και η ορθότητα των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με όςα 

προβλϋπονται ςτη διακόρυξη (Άρθρο 11). Αν κϊποια προςφορϊ απορριφθεύ, δεν 

αποςφραγύζονται τόςο ο φϊκελοσ με την τεχνικό προςφορϊ όςο και ο φϊκελοσ με 

την οικονομικό προςφορϊ του διαγωνιζόμενου, αλλϊ επιςτρϋφονται ςτον 

διαγωνιζόμενο.  

 
γ. Για τισ προςφορϋσ των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋγιναν 
αποδεκτϊ, αποςφραγύζονται οι φϊκελοι των τεχνικών προςφορών και 
μovoγρϊφovται από την Επιτροπό όλα τα δικαιολογητικϊ/ϋγγραφα που 
υποβϊλλονται ανϊ φύλλο. Ελϋγχεται η πληρότητα και η ορθότητα τησ Σεχνικόσ 
Προςφορϊσ, ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτη διακόρυξη (Παρϊρτημα Β, 
Άρθρο 3). Αν κϊποια προςφορϊ δεν κριθεύ αποδεκτό κατϊ το ςτϊδιο του 
ελϋγχου τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ με την οικονομικό προςφορϊ δεν 
αποςφραγύζεται και επιςτρϋφεται ςτον διαγωνιζόμενο 
 
δ. τη ςυνϋχεια μετϊ και την αποδοχό των τεχνικών προςφορών, 
αποςφραγύζονται οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών και οι οικονομικϋσ 



 

 

προςφορϋσ ελϋγχονται για την ορθότητα και πληρότητα τουσ ςύμφωνα με τουσ 
όρουσ τησ παρούςησ.  
  
ε. Ακολούθωσ θα καταταγούν οι υποβληθεύςεσ οικονομικϋσ προςφορϋσ, με 
αύξουςα ςειρϊ τησ ςυνολικόσ τιμόσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ για το ςύνολο 
των υπό προμόθεια παρεχόμενων υπηρεςιών τησ παρούςησ, ςύμφωνα με τισ 
ποςότητεσ του Οικονομικού Πύνακα, όπωσ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 12 τησ 
παρούςησ.  
ημειώνεται ότι τα δικαιολογητικϊ και το τεχνικό μϋροσ τησ προςφορϊσ δε 
λαμβϊνονται υπόψη για την κατϊταξη των προςφορών. Σα ςτοιχεύα αυτϊ 
χρηςιμοποιούνται μόνο για τον αποκλειςμό προςφορών που δεν πληρούν τουσ 
όρουσ που θϋτει η παρούςα Προκόρυξη. 
Ανϊδοχοσ αναδεικνύεται ο προςφϋρων τη χαμηλότερη τιμό του ςυνόλου των 
υπηρεςιών. 
Η τελικό κατακύρωςη γύνεται κατόπιν ελϋγχου των υποβληθϋντων 
δικαιολογητικών με απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ  Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ ύςτερα από ειςόγηςη  τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ του 
Διαγωνιςμού.  
Η ανακούνωςη τησ κατακύρωςησ ςτον Ανϊδοχο θα γύνει εγγρϊφωσ από την 
Αναθϋτουςα Αρχό και με τηλεομοιοτυπύα ό με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο ςτουσ 
λοιπούσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμό.  
Με την κοινοπούηςη ςτον Ανϊδοχο τησ ανακούνωςησ κατακύρωςησ, η ςύμβαςη 
θεωρεύται ωσ ςυναφθεύςα με τουσ ςτο παρόν αναφερόμενουσ ςυμβατικούσ 
όρουσ, οι οπούοι εύναι μη διαπραγματεύςιμοι, το δε ϋγγραφο τησ ςύμβαςησ ϋχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτόρα. Εϊν ο Ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό 
τησ ςύμβαςησ εντόσ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ κατακύρωςησ, 
λύεται η ςύμβαςη με τον Ανϊδοχο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ επιφυλαςςομϋνησ 
τησ αναζότηςησ κϊθε ζημιϊσ από την αιτύα αυτό. την περύπτωςη αυτό, η 
Αναθϋτουςα Αρχό προχωρϊ ςε κοινοπούηςη κατακύρωςησ ςτον επόμενο 
υποψόφιο βϊςει του ανωτϋρω πύνακα κατϊταξησ. Κατϊ την αξιολόγηςη των 
αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, η Επιτροπό Διαγωνιςμού μπορεύ να προτεύνει 
με αιτιολογημϋνη γνωμοδότηςό τησ για τισ ανϊγκεσ υπηρεςιών την 
κατακύρωςη μικρότερου εύρουσ υπηρεςιών.  
  
ΑΡΘΡΟ 15:  ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  
Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα κατόπιν ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ 
Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ, να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμού που 
διενεργεύ με την παρούςα προκόρυξη.  
Επύςησ η Αναθϋτουςα Αρχό δύναται να ματαιώςει το διαγωνιςμό ςε 
οποιοδόποτε ςτϊδιο αυτού, χωρύσ κανεύσ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να δικαιούται 
οποιαδόποτε αποζημύωςη για οποιονδόποτε λόγο.  
Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ματαιώςει ό επαναλϊβει το 
Διαγωνιςμό ςε κϊθε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ:  
(i)  για παρϊτυπη διεξαγωγό, εφόςον από την παρατυπύα επηρεϊζεται το 
αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ,  
(ii)  εϊν το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ κρύνεται αιτιολογημϋνα μη 
ικανοποιητικό,  



 

 

(iii)  εϊν ο ανταγωνιςμόσ υπόρξε ανεπαρκόσ ό εϊν υπϊρχουν ςοβαρϋσ ενδεύξεισ 
ότι ϋγινε ςυνεννόηςη των Διαγωνιζομϋνων προσ αποφυγό πραγματικού 
ανταγωνιςμού,  
(iv)  εϊν υπόρξε αλλαγό των αναγκών ςε ςχϋςη με την υπό ανϊθεςη παροχό 
υπηρεςύασ.  
ε περύπτωςη ματαύωςησ του Διαγωνιςμού, οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι δε θα ϋχουν 
δικαύωμα οποιαςδόποτε αποζημύωςησ για οποιονδόποτε λόγο.  
  
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  
Η Προςφορϊ του υποψόφιου Αναδόχου απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη ςε κϊθε 
μύα ό περιςςότερεσ από τισ κϊτωθι περιπτώςεισ:  
1. Φρόνοσ ιςχύοσ Προςφορϊσ μικρότεροσ από το ζητούμενο.  

2. Φρόνοσ ολοκλόρωςησ των υπηρεςιών μεγαλύτεροσ από τον προβλεπόμενο.  

3. Προςφορϊ που εύναι αόριςτη, ανεπύδεκτη εκτύμηςησ, υπό αύρεςη ό/και δεν 
προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό.  

4. Προςφορϊ που δεν καλύπτει πλόρωσ απαρϊβατουσ όρουσ τησ Προκόρυξησ.  

5. Προςφορϊ που παρουςιϊζει αποκλύςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ τησ Προκόρυξησ.  

6. Προςφορϊ που αφορϊ μόνο ςε τμόμα τησ υπηρεςύασ και δεν καλύπτει το 
ςύνολο των ζητούμενων υπηρεςιών.  

7. Προςφορϊ που το ςυνολικό τησ τύμημα υπερβαύνει τον προώπολογιςμό του 
Διαγωνιςμού.  

8. Προςφορϊ που δύνει τιμό ςε ξϋνο νόμιςμα και όχι ςε ΕΤΡΩ.  

9. Τπερβολικϊ χαμηλό Οικονομικό Προςφορϊ: Πριν την απόρριψη μιασ τϋτοιασ 
Προςφορϊσ θα ζητεύται από τον υποψόφιο Ανϊδοχο ϋγγραφη αιτιολόγηςη τησ 
ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ. ςχετικϊ με την οικονομύα τησ 
μεθόδου παροχόσ υπηρεςύασ/ τισ επιλεγεύςεσ τεχνικϋσ λύςεισ/ τισ εξαιρετικϊ 
ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπό τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα παρϊςχει την 
υπηρεςύα/ την πρωτοτυπύα / καινοτομύα τησ προτεινόμενησ λύςησ). Εϊν και 
μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω αιτιολόγηςησ οι προςφερόμενεσ τιμϋσ κριθούν 
ωσ υπερβολικϊ χαμηλϋσ, η Προςφορϊ θα απορρύπτεται.  
 
Η Αναθϋτουςα Αρχό επιφυλϊςςεται του δικαιώματοσ να απορρύψει, ανεξϊρτητα 
από το ςτϊδιο που βρύςκεται ο Διαγωνιςμόσ, προςφορϊ υποψηφύου Αναδόχου 
για την οπούα προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι απόρριψησ ό λόγοι αποκλειςμού 
του Τποψηφύου, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα.  
  
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ  
Εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ δε γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ 
απαρϊδεκτεσ.  
Εϊν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικϋσ προςφορϋσ, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, ο οπούοσ θα υποβϊλλει τϋτοιασ φύςησ προτϊςεισ, δε 
δικαιούται ςε καμύα περύπτωςη να διαμαρτυρηθεύ ό να επικαλεςτεύ λόγουσ 
προςφυγόσ κατϊ τησ απόρριψησ των προτϊςεων αυτών.  
  
ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ  
1. Μεταξύ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Αναδόχου θα υπογραφεύ ύμβαςη.  



 

 

2. Συχόν υποβολό ςχεδύων ύμβαςησ από τουσ υποψηφύουσ μαζύ με τισ 
Προςφορϋσ τουσ, δε δημιουργεύ καμύα δϋςμευςη για την Αναθϋτουςα Αρχό.  

3. Η ύμβαςη θα καταρτιςτεύ ςτην ελληνικό γλώςςα με βϊςη τουσ όρουσ που 
περιλαμβϊνονται ςτη Προκόρυξη και την Προςφορϊ του Αναδόχου, θα διϋπεται 
από το ελληνικό δύκαιο και δεν μπορεύ να περιϋχει όρουσ αντύθετουσ προσ το 
περιεχόμενο τησ παρούςησ. Για θϋματα, που δε θα ρυθμύζονται ρητώσ από τη 
ύμβαςη και τα παραρτόματα αυτόσ ό ςε περύπτωςη που ανακύψουν 
αντικρουόμενοι - αντιφατικού όροι και διατϊξεισ αυτόσ, θα λαμβϊνονται υπόψη 
κατϊ ςειρϊ η Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου, η Οικονομικό του Προςφορϊ 
και η παρούςα Προκόρυξη, εφαρμοζομϋνων επύςησ ςυμπληρωματικώσ των 
οικεύων διατϊξεων του Αςτικού Κώδικα.  

4. Η διϊρκεια τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ θα εύναι από την ημερομηνύα υπογραφόσ 
τησ ςύμβαςησ και μϋχρι την περϊτωςη των ζητουμϋνων υπηρεςιών. 

5. Η ύμβαςη δύναται να τροποποιηθεύ κατόπιν ςυμφωνύασ των 
ςυμβαλλόμενων μερών ςτο πλαύςιο τησ Προκόρυξησ, του Κανονιςμού 
Προμηθειών τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του ιςχύοντοσ θεςμικού πλαιςύου 
δημοςύων ςυμβϊςεων.  
6. Εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ  
6.1 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό ϊλλα νομικϊ 
πρόςωπα που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη-μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και 
ϋχουν ςύμφωνα με τα ιςχύοντα το δικαύωμα αυτό. Σα αντύςτοιχα ϋγγραφα των 
εγγυόςεων, αν δεν εύναι διατυπωμϋνα ςτην Ελληνικό γλώςςα, θα ςυνοδεύονται 
από επύςημη μετϊφραςό τουσ.  
την περύπτωςη κοινοπραξύασ ό ϋνωςησ εταιριών οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ 
πρϋπει να εύναι κοινϋσ υπϋρ όλων των μελών τησ κοινοπραξύασ ό τησ ϋνωςησ.  
6.2 Ο Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ  υποχρεούται μϋχρι τη υπογραφό τησ ςύμβαςησ να 
προςκομύςει Εγγυητικό Επιςτολό αναγνωριςμϋνησ Σρϊπεζασ, ςύμφωνη με το 
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Δ΄ τησ παρούςησ ό ςύμφωνη με υπόδειγμα 
πιςτωτικού ιδρύματοσ, εφόςον περιλαμβϊνονται κατ’ ελϊχιςτο τα παρακϊτω 
ςτοιχεύα. Σο ύψοσ τησ Εγγυητικόσ Επιςτολόσ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% τησ 
ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ, χωρύσ Υ.Π.Α., ωσ εγγύηςη για την καλό εκτϋλεςη 
τησ ςύμβαςησ, με διϊρκεια ενόσ μόνα μετϊ το ςυμφωνημϋνο χρόνο υλοπούηςησ 
των παρεχόμενων υπηρεςιών.  
  
Η εγγυητικό επιςτολό πρϋπει να περιλαμβϊνει:  

o Σην ημερομηνύα ϋκδοςησ  

o Σον εκδότη  

o Σην υπηρεςύα προσ την οπούα απευθύνεται  

o Σον αριθμό τησ εγγύηςησ  

o Σο ποςό που καλύπτει η εγγύηςη  

o Σην πλόρη επωνυμύα και τη διεύθυνςη του προμηθευτό υπϋρ του 
οπούου εκδύδεται η εγγύηςη  

o Σον αριθμό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ και το αντικεύμενο τησ 
ςύμβαςησ  

o Σην ημερομηνύα λόξησ τησ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ και τουσ όρουσ ότι:   
o Η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ 

παραιτεύται τησ ϋνςταςησ τησ διζόςεωσ.  



 

 

o Σο ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςη τησ Τπηρεςύασ που 
διενεργεύ το διαγωνιςμό και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ μϋςα 
ςε τρεισ (3) ημϋρεσ μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη.   

o ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ 
κατϊπτωςησ υπόκειται ςε πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου.  

o Σην ανϊληψη υποχρϋωςησ από το πιςτωτικό ύδρυμα να καταβϊλει 
οριςμϋνο ποςό μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ 
τον οπούο και απευθύνεται.  

o Ο εκδότησ τησ εγγύηςησ υποχρεούται να προβεύ ςτην παρϊταςη 
τησ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ ύςτερα από ϋγγραφο τησ αρμόδιασ 
υπηρεςύασ που θα υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ 
εγγύηςησ.  

 
ΑΡΘΡΟ 19: ΦΡΟΝΟ,ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΙΨΝ  
Ωσ χρόνοσ ϋναρξησ των παρεχόμενων υπηρεςιών εκλαμβϊνεται η ημερομηνύα 
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ και ο χρόνοσ ολοκλόρωςησ των παρεχόμενων 
υπηρεςιών δεν μπορεύ να υπερβαύνει την 30/10/2017.   
Εντόσ του προαναφερθϋντοσ καθοριςμϋνου χρονικού διαςτόματοσ, ο Ανϊδοχοσ 
οφεύλει να ϋχει ολοκληρώςει τισ ζητούμενεσ υπηρεςύεσ, όπωσ περιγρϊφονται 
ςτην παρούςα. 
Η παροχό των υπηρεςιών θα πραγματοποιεύται ςτον εκϊςτοτε οριζόμενο τόπο 
κατόπιν ςυμφωνύασ μεταξύ του Αναδόχου και τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.  
ε περύπτωςη που δεν υλοποιούνται προςηκόντωσ οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ 
και εφόςον δε ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ, ο Ανϊδοχοσ κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ και ακολουθεύται η προβλεπόμενη διαδικαςύα για την περύπτωςη 
αυτό. Η Αναθϋτουςα Αρχό, επιφυλϊςςεται ρητϊ κϊθε αξύωςόσ τησ προσ 
αποζημύωςη για κϊθε θετικό και αποθετικό ζημιϊ που υπϋςτη εκ του λόγου 
αυτού.  
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ  
Η πιςτοπούηςη-ολοκλόρωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών θα 
πραγματοποιεύται από τριμελό Επιτροπό Παραλαβόσ και Αξιολόγηςησ.  
ε περύπτωςη που διαπιςτώνονται ςοβαρϋσ αποκλύςεισ από τα οριζόμενα ςτη 
ςύμβαςη, η Αναθϋτουςα Αρχό κατόπιν γνωμοδότηςησ τησ Επιτροπόσ 
Παραλαβόσ και Αξιολόγηςησ, ςυντϊςςει Πρωτόκολλο Απόρριψησ 
τεκμηριώνοντασ την απόφαςό τησ και την κοινοποιεύ ςτον Ανϊδοχο. Η 
Αναθϋτουςα Αρχό επιφυλϊςςεται ρητϊ κϊθε  αξύωςόσ τησ προσ αποζημύωςη για 
κϊθε θετικό και αποθετικό ζημιϊ που υπϋςτη εκ του λόγου αυτού.  
  
ΑΡΘΡΟ 21: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ  
Η πληρωμό θα πραγματοποιηθεύ με  πύςτωςη  και η εξόφληςη εντόσ εκατόν 
εύκοςι (120) ημερών από την ημερομηνύα πραγματοπούηςησ του  ταξιδύου και 
εφόςον ϋχουν κατατεθεύ από τον Ανϊδοχο τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, όπωσ 
αυτϊ περιγρϊφονται παρακϊτω και με βϊςη την εκταμύευςη τησ επιχορόγηςησ 
του προώπολογιςμού 2017 από την Πολιτεύα:  
 

1. Απόδειξη πώληςησ Αεροπορικών Ειςιτηρύων (αναλυτικό περιγραφό 
δρομολογύου, τιμόσ και ονοματεπώνυμα επιβατών)  



 

 

2. Σην προςκόμιςη των φορολογικών ςτοιχεύων που προβλϋπονται από τον 
Κ.Υ.Α.. και των λοιπών νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ 

Η πληρωμό θα πραγματοποιεύται ςε ευρώ (€) και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο 
από την αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα για την ϋκδοςη των ςχετικών 
χρηματικών ενταλμϊτων. Ο Ανϊδοχοσ θα επιβαρύνεται με κϊθε νόμιμη 
αςφαλιςτικό ειςφορϊ και κρϊτηςη υπϋρ νομικών προςώπων ό ϊλλων 
οργανιςμών, η οπούα κατϊ νόμο τον βαρύνει.  
  
ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  
Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ μόνοσ υπεύθυνοσ για την τόρηςη 
τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ ωσ προσ το απαςχολούμενο από αυτόν προςωπικό 
για την εκτϋλεςη των υποχρεώςεων τησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη 
οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημύασ που προκληθεύ ςε τρύτουσ υποχρεούται 
μόνοσ αυτόσ προσ αποκατϊςταςό τησ.  
 
ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ  
ε περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ, η απόδειξη αυτόσ βαρύνει εξ ολοκλόρου τον 
Ανϊδοχο, ο οπούοσ υποχρεούται μϋςα ςε δϋκα εργϊςιμεσ μϋρεσ από τότε που 
ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την ανωτϋρα βύα να τα αναφϋρει 
εγγρϊφωσ και να προςκομύςει ςτην ΟΦΕ τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα.  
  
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  
1. Ο Ανϊδοχοσ δε δικαιούται να εκχωρεύ τη ςύμβαςη ςε οποιοδόποτε τρύτο, ούτε 
να αναθϋτει υπεργολαβικϊ ςε τρύτουσ μϋροσ ό το ςύνολο του αντικειμϋνου τησ 
ύμβαςησ, ούτε να υποκαθύςταται από τρύτο, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 
ϋγκριςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα δύδεται, κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ, 
ςε όλωσ εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ. ε περύπτωςη εκχώρηςησ, υπεργολαβύασ κ.λπ., 
ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προςκομύζει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό τα 
ςχετικϊ ςυμφωνητικϊ ςε πρώτη αύτηςη αυτόσ. ε καμύα δε ανϊλογη περύπτωςη 
ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθύνεσ 
λόγω ανϊθεςησ εργαςιών ςε τρύτουσ ό εκχώρηςησ ό υπεργολαβύασ, ούτε η 
Αναθϋτουςα Αρχό ςυνδϋεται ςυμβατικϊ με τα τρύτα αυτϊ πρόςωπα. Εϊν το 
ςυμβατικό τύμημα εκχωρηθεύ εν όλω ό εν μϋρει ςε Σρϊπεζα, κατϊ τα ωσ ϊνω, ςε 
περύπτωςη που, για λόγουσ που ϊπτονται ςτισ ςυμβατικϋσ ςχϋςεισ μεταξύ των 
ςυμβαλλομϋνων μερών, δεν προκύψει εν όλω ό εν μϋρει υπϋρ τησ Σρϊπεζασ, το 
εκχωρούμενο τύμημα (ενδεικτικϊ αναφϋρονται ϋκπτωςη Αναδόχου, απομεύωςη 
ςυμβατικού τιμόματοσ, αναςτολό εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, διακοπό ςύμβαςησ, 
καταλογιςμόσ ρητρών, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) η Αναθϋτουςα Αρχό δεν ϋχει καμύα 
ευθύνη ϋναντι τησ εκδοχϋωσ Σρϊπεζασ.  

2. Ο Ανϊδοχοσ ςε περύπτωςη παρϊβαςησ οποιουδόποτε όρου τησ ύμβαςησ ό 
τησ Προκόρυξησ ό τησ Προςφορϊσ του, ϋχει υποχρϋωςη να αποζημιώςει την 
Αναθϋτουςα Αρχό, για κϊθε θετικό και αποθετικό ζημύα που προκϊλεςε με 
αυτόν την παρϊβαςη εξ οιαςδόποτε αιτύασ και αν προϋρχεται, αλλϊ μϋχρι το 
ύψοσ του ποςού τησ ύμβαςησ.  

3. ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ εύναι Ένωςη/ Κοινοπραξύα, τα Μϋλη που 
αποτελούν την Ένωςη/ Κοινοπραξύα, θα εύναι από κοινού και εισ ολόκληρον 



 

 

υπεύθυνα ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για την εκπλόρωςη όλων των 
απορρεουςών από την Προκόρυξη υποχρεώςεών τουσ. Συχόν υφιςτϊμενεσ 
μεταξύ τουσ ςυμφωνύεσ περύ κατανομόσ των ευθυνών τουσ ϋχουν ιςχύ μόνον 
ςτισ εςωτερικϋσ τουσ ςχϋςεισ και ςε καμύα περύπτωςη δε δύνανται να 
προβληθούν ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ωσ λόγοσ απαλλαγόσ του ενόσ 
Μϋλουσ από τισ ευθύνεσ και τισ υποχρεώςεισ του ϊλλου ό των ϊλλων Μελών για 
την ολοκλόρωςη του Έργου.  

4. ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ εύναι Ένωςη/Κοινοπραξύα και κατϊ τη 
διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, οποιαδόποτε από τα Μϋλη τησ 
Ένωςησ/Κοινοπραξύασ, εξαιτύασ ανικανότητασ για οποιοδόποτε λόγο ό λόγω 
ανωτϋρασ βύασ, δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ του, τα υπόλοιπα 
Μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθύνη ολοκλόρωςησ τησ ύμβαςησ με τουσ 
ύδιουσ όρουσ.  

5. ε περύπτωςη λύςησ, πτώχευςησ, ό θϋςησ ςε καθεςτώσ αναγκαςτικόσ 
διαχεύριςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ενόσ εκ των μελών που απαρτύζουν τον 
Ανϊδοχο, η ύμβαςη εξακολουθεύ να υφύςταται και οι απορρϋουςεσ από τη 
ύμβαςη υποχρεώςεισ βαρύνουν τα εναπομεύναντα μϋλη του Αναδόχου, μόνο 
εφόςον αυτϊ εύναι ςε θϋςη να τισ εκπληρώςουν. Η κρύςη για τη δυνατότητα 
εκπλόρωςησ ό μη των όρων τησ ύμβαςησ εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια 
του αρμοδύου οργϊνου τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. ε αντύθετη περύπτωςη, η 
Αναθϋτουςα Αρχό δύναται να καταγγεύλει τη ύμβαςη.  

6. Επύςησ, ςε περύπτωςη ςυγχώνευςησ, εξαγορϊσ, μεταβύβαςησ τησ επιχεύρηςησ 
κ.λπ. κϊποιου εκ των μελών που απαρτύζουν τον Ανϊδοχο, η ςυνϋχιςη ό όχι τησ 
ύμβαςησ εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα 
εξετϊζει αν εξακολουθούν να ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μϋλουσ οι 
προώποθϋςεισ ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ.  
 
  
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ο Ανϊδοχοσ και η Αναθϋτουςα Αρχό θα προςπαθούν να ρυθμύζουν φιλικϊ κϊθε 
διαφορϊ, που τυχόν θα προκύψει ςτισ μεταξύ τουσ ςχϋςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ 
ιςχύοσ τησ ύμβαςησ που θα υπογραφεύ. Επύ διαφωνύασ, κϊθε διαφορϊ θα 
λύεται από τα ελληνικϊ δικαςτόρια και ςυγκεκριμϋνα τα δικαςτόρια Αθηνών, 
εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δύκαιο.  
  
ΑΡΘΡΟ 26: ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΥΤΓΕ  
Ενςτϊςεισ – προςφυγϋσ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με τη διαδικαςύα που 
προβλϋπεται από την ιςχύουςα περύ Δημοςύων Προμηθειών και υμβϊςεων 
Νομοθεςύα.  



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  
ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ – ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΙ ΟΡΟΙ  
 
ΑΡΘΡΟ 1:  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
Αντικεύμενο του ϋργου εύναι η επιλογό του καταλλόλου Αναδόχου, μϋςω του 
οπούου θα πραγματοποιηθεύ  η ϋκδοςη των αεροπορικών ειςιτηρύων εξωτερικού 
του πύνακα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
Η ΟΦΕ ςυμμετϋχει κϊθε αγωνιςτικό περύοδο με τισ Εθνικϋσ ομϊδεσ 
χειροςφαύριςησ όλων των ηλικιών ςε επύςημεσ διοργανώςεισ του εξωτερικού 
καθώσ και ςε φιλικούσ αγώνεσ προετοιμαςύασ. Σο κυριότερο μεταφορικό μϋςο 
για τη μετϊβαςη των αποςτολών ςτο εξωτερικό (και την επιςτροφό τουσ) εύναι 
το αεροπλϊνο.  
Ωσ εκ τούτου απαιτεύται ϋνασ ανϊδοχοσ ο οπούοσ θα εύναι ςε θϋςη να αναλϊβει 
την ϋκδοςη των απαιτούμενων αεροπορικών ειςιτηρύων και να παρϊςχει τισ 
ςχετικϋσ υπηρεςύεσ με τισ ιδιαιτερότητεσ που ϋχουν οι αθλητικϋσ αποςτολϋσ 
όταν μετακινούνται. 
   
Αναλυτικότερα:   

 Όλα τα αεροπορικϊ ειςιτόρια θα πρϋπει να εύναι οικονομικόσ θϋςησ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων όλων των ςχετικών φόρων κ .λ̟π.), με αξιόπιςτη 
αεροπορικό εταιρεύα.  

 Οι επιλεγμϋνεσ πτόςεισ θα εύναι κατϊ  προτύμηςη απευθεύασ ό με μια 
μετεπιβύβαςη. 

 Δυνατότητα (1) μιασ αποςκευόσ τουλϊχιςτον 23 κιλϊ ανϊ ϊτομο.  
 Δυνατότητα αλλαγόσ ονομϊτων του γκρουπ, ϊνευ χρϋωςησ ϋωσ και 48 

ώρεσ πριν την προγραμματιςμϋνη πτόςη χωρύσ επιβϊρυνςη.  
 Συχόν επιπλϋον χρεώςεισ του υποψόφιου προμηθευτό με την μορφό 

Service fee επύ των αεροπορικών ειςιτηρύων, θα πρϋπει να 
ςυμπεριλαμβϊνεται ςτισ προςφερόμενεσ τιμϋσ.  

 Επιςημαύνεται ότι κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ θα 
ςυνεργϊζεται με την Αναθϋτουςα Αρχό για την ανεύρεςη αεροπορικών 
ειςιτηρύων κατϊ το δυνατόν τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ επιλογόσ πτόςησ ςε 
ςυνδυαςμό με την χαμηλότερη τιμό ϋςτω και εϊν αυτό διαφϋρει από την 
αρχικό οικονομικό προςφορϊ του, υπό την προώπόθεςη ότι αυτό δεν θα 
την υπερβαύνει. 
 

   
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:  
  Ο αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτισ αποςτολϋσ εξωτερικού εύναι ςυνόθωσ ο 
αναγραφόμενοσ ςτον πινϊκα οικονομικόσ προςφορϊσ δηλαδό εύκοςι ϋνα (21) 
ϊτομα. Πϊρα ταύτα, ανϊλογα με το εύδοσ των αγώνων οι αποςτολϋσ μπορεύ να 
αποτελούνται από ϋνα ϋωσ δύο ϊτομα λιγότερα ό περιςςότερα. τισ 
περιπτώςεισ αυτϋσ οι τιμϋσ  ο Ανϊδοχοσ δεςμεύεται ότι θα ιςχύουν οι 
προςφερόμενεσ τιμϋσ. 



 

 

 Η ΟΦΕ πριν την υλοπούηςη κϊθε αποςτολόσ  θα ενημερώνει τον ανϊδοχο 
εγγρϊφωσ ςχετικϊ με:  
- τον ακριβό αριθμό των ατόμων τησ αποςτολόσ  
- τα ονόματα των μελών τησ αποςτολόσ για την ϋγκαιρη ϋκδοςη των ειςιτηρύων 
ςύμφωνα με τισ καταληκτικϋσ ημερομηνύεσ των αεροπορικών εταιρειών 
  
  
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
Οι Προςφϋροντεσ πρϋπει να υποβϊλλουν επύ ποινό αποκλειςμού τα κϊτωθι 
ϋγγραφα ςτον υποφϊκελο «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»: 
 
1. Αποδεικτικϊ ϋγγραφα ότι διαθϋτει τουλϊχιςτον πενταετό εμπειρύα ςτην 
παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών και ϋκδοςη αεροπορικών ειςιτόριων. 
 
2. υμπληρωμϋνο με «ΝΑΙ» τον «Πύνακα υμμόρφωςησ Σεχνικών 
Προδιαγραφών» που ακολουθεύ. Η ςτόλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ-ΑΠΑΙΣΗΗ» ϋχει 
ςυμπληρωθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό για τισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ. Η 
ςτόλη «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςυμπληρώνεται από τουσ Προςφϋροντεσ με «ΝΑΙ». ε 
περύπτωςη που ϋςτω και ςε ϋνα κελύ ςυμπληρωθεύ «ΟΦΙ» ό εύναι ΚΕΝΟ 
(θεωρεύται ότι η απϊντηςη εύναι ΟΦΙ), ο προςφϋρων θεωρεύται ότι εύναι εκτόσ 
τεχνικών προδιαγραφών και αποκλεύεται από την επόμενη φϊςη του 
διαγωνιςμού. 
 

 ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ  
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ-ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

1 Κρϊτηςη ειςιτηρύων μϋςω αναγνωριςμϋνων εταιρειών   

2 Διϊθεςη των οικονομικότερων ειςιτηρύων   

3 Οι επιλεγμϋνεσ πτόςεισ θα εύναι  ΑΘΗΝΑ-ΒΡΤΞΕΛΛΕ 22/10/17  &  
ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ -ΑΘΗΝΑ 26/10/17. 

 

4 Δυνατότητα αλλαγόσ ονομϊτων ςε γκρουπ, ϊνευ χρϋωςησ ϋωσ και 48 ώρεσ 
πριν την προγραμματιςμϋνη πτόςη χωρύσ επιβϊρυνςη 

 

5 Ηλεκτρονικό αποςτολό των e-tickets ςτην ΟΦΕ   

6 Service fee επύ των αεροπορικών ειςιτηρύων ςυμπεριλαμβϊνεται ςτισ 
προςφερόμενεσ τιμϋσ. 

 

7 Επικοινωνύα και ςυνεννόηςη με την ΟΦΕ για τη διευθϋτηςη των 
διαδικαςιών μετακύνηςησ  
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Δυνατότητα (1) μιασ αποςκευόσ τουλϊχιςτον 23 κιλϊ ανϊ ϊτομο ςτισ 
προςφερόμενεσ τιμϋσ.  

 

10 Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ για γκρουπ ιςχύουν για +/-  δύο (2) ϊτομα  χωρύσ 
επιπλϋον επιβϊρυνςη. 

 

   
 
ΤΠΟΓΡΑΥΗ 
ΥΡΑΓΙΔΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



 

 

   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ  
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ  
 

την Αθόνα ςόμερα ……………………. μεταξύ των παρακϊτω ςυμβαλλομϋνων 

μερών: 

 

Αφενόσ του Νομικού Προςώπου Ιδιωτικού Δικαύου, που εδρεύει ςτην Αθόνα, οδόσ 

3ησ  επτεμβρύου 56, με την επωνυμύα «ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ ΕΛΛΑΔΟ 

(ΟΦΕ)» και νόμιμα εκπροςωπεύται από τον Πρόεδρο …..και τον Γενικό Γραμματϋα 

…… που θα αποκαλεύται ςτο εξόσ για λόγουσ ςυντομύασ ΟΦΕ, «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ» 

, και  

 

Αφετϋρου τησ ………………. εταιρεύασ με την επωνυμύα …………………………………… που 

εδρεύει ςτο ……………………………………………………….. και εκπροςωπεύται νόμιμα από 

…………………………………… δυνϊμει του υπ’ αριθμ. 

………………………………………………………………………………………………………………………., ο 

οπούοσ ενεργεύ εν προκειμϋνω επ’ ονόματι, κατ’ εντολό και για λογαριαςμό τησ εν 

λόγω εταιρεύασ που θα αποκαλεύται ςτο εξόσ για λόγουσ ςυντομύασ «ΑΝΑΔΟΦΟ»,  

,ςυμφωνόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα κϊτωθι : 

   ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

     Η ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΦΕ), ςτο πλαύςιο των ςκοπών 
τησ, όπωσ αυτού προβλϋπονται από το Καταςτατικό τησ, καθώσ και τησ υλοπούηςησ 
των ςκοπών αυτών, προςκϊλεςε ςε υνοπτικό  διαγωνιςμό με την 20/9/2017, 
απόφαςό του Διοικητικού τησ υμβουλύου, την οπούα ςυνόδευε αναλυτικό 
διακόρυξη για την επιλογό – με κριτόριο χαμηλότερη τιμό – αναδόχου για την 
παροχό υπηρεςιών ϋκδοςησ  21  αεροπορικών ειςιτόριων εξωτερικού. 

     Σο αποτϋλεςμα του υνοπτικού διαγωνιςμού κατακυρώθηκε και εγκρύθηκε, με 

την υπ’ αριθ. ……………………………………….. απόφαςη του Διοικητικού τησ 

υμβουλύου, υπϋρ τησ εταιρεύασ με την επωνυμύα ……………………………………… 

ςύμφωνα με τουσ αναλυτικούσ όρουσ τησ διακόρυξησ και με βϊςη την προςφορϊ 

που κατϋθεςε η εταιρεύα αυτό. 

    Η εταιρεύα, δηλώνει ότι ϋλαβε πλόρη γνώςη όλων των προαναφερομϋνων 

διοικητικών εγγρϊφων και διαδικαςιών, ωσ και των όρων οι οπούοι 

περιλαμβϊνονται ςε αυτϊ, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούσ. 

 

ε εκτϋλεςη των ανωτϋρω, ςυνϊπτεται η παρούςα ςύμβαςη: 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 

Αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι η παροχό υπηρεςιών ϋκδοςησ  από τον 

ανϊδοχο αεροπορικών ειςιτόριων εξωτερικού όπωσ αναφϋρονται ςτουσ όρουσ και 

παραρτόματα τησ αναλυτικόσ προκόρυξησ. 

Διευκρινύζεται ότι προςαρτώνται ςτην παρούςα και αποτελούν αναπόςπαςτο 

μϋροσ αυτόσ η κατατεθεύςα προςφορϊ του αναδόχου,  ωσ και όλοι οι όροι τησ  υπ’ 

αρ.: 12012 αναλυτικόσ διακόρυξησ τησ ΟΦΕ.  

ΑΡΘΡΟ  2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται το χρονικό διϊςτημα από την ημερομηνύα 

ςύναψησ τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ ϋωσ και την ………... 

 

ΑΡΘΡΟ 3    

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ανϊδοχοσ κατϋθεςε ςτην ΟΦΕ για εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ 
παρούςασ ςύμβαςησ την υπ’ αρ. ……………….. εγγυητικό επιςτολό τησ ΣΡΑΠΕΖΑ 
………………,  ποςού € …………………………… (………….), το ύψοσ τησ οπούασ 
αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ τον  ΥΠΑ. 
Η ανωτϋρω εγγυητικό επιςτολό θα παραμεύνει κατατεθειμϋνη ςτην ΟΦΕ μϋχρι την 

ολοκλόρωςη του ϋργου και ςύμφωνα με τον χρόνο που ορύζεται ςτην ςύμβαςη και 

θα επιςτραφεύ ςτην ανϊδοχο μετϊ το πϋρασ των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. 

ε περύπτωςη καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ από ςτην ΟΦΕ ςε βϊροσ του αναδόχου, η 
ΟΦΕ δικαιούται να προβεύ ςε κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ, λόγω ποινικόσ ρότρασ, 
υπϋρ τησ και ςε βϊροσ του αναδόχου, και να απαιτόςει αποζημύωςη από τον 
ανϊδοχο για κϊθε εύδουσ θετικό  και αποθετικό ζημύα. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΗ – ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΡΗΣΡΕ 

 

1.  Ειδικού όροι ανϊθεςησ 

α. Ο ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ ϋναντι τησ ΟΦΕ για την εκπλόρωςη των 

υποχρεώςεών του και την παροχό υπηρεςιών ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ 

παρούςασ διακόρυξησ, την προςφορϊ του, καθώσ και την παρούςα ςύμβαςη,  

κατϊ τρόπο που να εξυπηρετούνται οι ανϊγκεσ και τα ςυμφϋροντα τησ ΟΦΕ. 

β.  Από τισ ςυμβϊςεισ και τισ οποιεςδόποτε ςχϋςεισ του αναδόχου με τρύτουσ, που 

αφορούν ϊμεςα ό ϋμμεςα ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςόσ του με την ΟΦΕ, ουδεμύα 

υποχρϋωςη ό δϋςμευςη ό ευθύνη θα ϋχει η ΟΦΕ ϋναντι των τρύτων αυτών, του 

αναδόχου βαρυνομϋνου αποκλειςτικϊ με κϊθε φύςεωσ δαπϊνη δικό του ό των 

τρύτων, που θα αφορϊ με οποιοδόποτε τρόπο ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ με 

την ΟΦΕ. ε περύπτωςη μη τόρηςησ του όρου αυτού, ο ανϊδοχοσ υπϋχει ϋναντι 

τησ ΟΦΕ υποχρϋωςη να αποκαταςτόςει πλόρωσ οποιαδόποτε ζημύα τησ ΟΦΕ, αν 

ο τρύτοσ όθελε τυχόν ςτραφεύ κατϊ τησ ΟΦΕ, παρϊλληλα δε ο ανϊδοχοσ 

υποχρεούται να αςκόςει πρόςθετη παρϋμβαςη υπϋρ τησ ΟΦΕ ςε οποιαδόποτε 

ςχετικό δύκη και να καταβϊλει ςτην ΟΦΕ όλεσ τισ δαπϊνεσ για τη δύκη τησ ΟΦΕ 

ςτην ημεδαπό ό την αλλοδαπό. 

γ.  Η ΟΦΕ δεν αναγνωρύζει οποιαδόποτε ϊλλη ενϋργεια του αναδόχου πϋραν αυτόσ 

που θα καθοριςτεύ με την οικεύα ςύμβαςη. 

2.  Ϊκπτωςη αναδόχου 

ε περύπτωςη παρϊβαςησ από τον ανϊδοχο οιουδόποτε από τουσ όρουσ τησ 

ςύμβαςησ ό πλημμελούσ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του, η ΟΦΕ δικαιούται να 

κηρύξει με απόφαςό του τον ανϊδοχο ϋκπτωτο και να λύςει τη ςύμβαςη αζημύωσ 

για τον εαυτό τησ. την περύπτωςη αυτό θα επϋρχονται ςε βϊροσ του αναδόχου οι 

προβλεπόμενεσ από τον νόμο ςυνϋπειεσ και θα ευθύνεται αυτόσ για την 

αποκατϊςταςη κϊθε ζημύασ τησ ΟΦΕ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τυχόν δαπϊνησ για την 

ελεύθερη ανϊθεςη του ϋργου από την ΟΦΕ ςε ϊλλον ανϊδοχο. 

3.   Ρότρεσ 

ε περύπτωςη καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ από την ΟΦΕ ςε βϊροσ του αναδόχου, η 

ΟΦΕ δικαιούται να προβεύ ςε κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ υπϋρ τησ ΟΦΕ και ςε βϊροσ 

του αναδόχου, και να απαιτόςει αποζημύωςη από τον ανϊδοχο για κϊθε εύδουσ 

θετικό  και αποθετικό ζημύα. 



 

 

Πϋραν τησ ανωτϋρω ποινόσ ρητώσ ςυνομολογεύται ότι η ΟΦΕ δικαιούται επιπλϋον 

να καταγγεύλει την ςύμβαςη και να αξιώςει από τον ανϊδοχο αποζημύωςη για την 

ζημιϊ που υφύςταται από την λύςη τησ ςυμβϊςεωσ. 

Οι ποινικϋσ ρότρεσ δεν επιβϊλλονται και η ϋκπτωςη δεν επϋρχεται αν ο ανϊδοχοσ 

αποδεύξει ότι η μη εκπλόρωςη των υποχρεώςεων οφεύλεται ςε ανώτερη βύα ό ςε 

υπαιτιότητα τησ ΟΦΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΣΙΜΗΜΑ  

1. Η αμοιβό του αναδόχου, ορύζεται ςτο ποςό των ΕΤΡΩ 
……………………………………………………… (€ ……………). 
2. Βϊςει των όρων τησ προκόρυξησ η ΟΦΕ εχει δικαύωμα να αυξόςει ό να μειώςει 
τον αριθμό των ατόμων ςυν/πλην ϋνα (1) ϋωσ δύο (2) ϊτομα. τισ περιπτώςεισ 
αυτϋσ το τύμημα θα αναπροςαρμοςτεύ αναλόγωσ με βϊςη την τιμό μονϊδασ τησ 
οικονομικόσ προςφορϊσ. 
3. Η ΟΦΕ, ουδεμύα ϊλλη οικονομικό υποχρϋωςη θα υπϋχει ϋναντι του 

αντιςυμβαλλόμενου και οιουδόποτε τρύτου για αμοιβϋσ και πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ 

ςχετικϊ με την εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  

 

Η πληρωμό θα πραγματοποιηθεύ με  πύςτωςη  και η εξόφληςη εντόσ εκατόν 
εύκοςι (120) ημερών από την ημερομηνύα πραγματοπούηςησ του  ταξιδύου και 
εφόςον ϋχουν κατατεθεύ από τον Ανϊδοχο τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, όπωσ 
αυτϊ περιγρϊφονται παρακϊτω και με βϊςη την εκταμύευςη τησ επιχορόγηςησ 
του προώπολογιςμού 2017 από την Πολιτεύα:  

  

1. Απόδειξη πώληςησ Αεροπορικών Ειςιτηρύων (αναλυτικό περιγραφό 
δρομολογύου, τιμόσ και ονοματεπώνυμα επιβατών)  

2. Σην προςκόμιςη των φορολογικών ςτοιχεύων που προβλϋπονται από τον 
Κ.Υ.Α.. και των λοιπών νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ 

Η πληρωμό θα πραγματοποιεύται ςε ευρώ (€) και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο 
από την αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα για την ϋκδοςη των ςχετικών 
χρηματικών ενταλμϊτων. Ο Ανϊδοχοσ θα επιβαρύνεται με κϊθε νόμιμη 



 

 

αςφαλιςτικό ειςφορϊ και κρϊτηςη υπϋρ νομικών προςώπων ό ϊλλων 
οργανιςμών, η οπούα κατϊ νόμο τον βαρύνει.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

    Όλοι οι όροι τησ παρούςασ ςυνομολογούνται ωσ ουςιώδεισ, ςε περύπτωςη δε 

παρϊβαςησ οποιαςδόποτε υποχρϋωςησ του αναδόχου ό πλημμελούσ ϊςκηςόσ τησ, 

η ΟΦΕ δικαιούται να τον κηρύξει με απόφαςό τησ ϋκπτωτο και να λύςει τη ςύμβαςη 

αζημύωσ για την ΟΦΕ, ενώ εκτόσ τησ κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, δύναται να 

απαιτόςει την αποζημύωςό τησ για κϊθε ϊλλη θετικό ό αποθετικό ζημύα που τυχόν 

υποςτεύ. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

ΕΠΙΔΟΕΙ ΕΓΓΡΑΥΨΝ - ΔΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΚΛΗΣΟΤ 

 

ε περύπτωςη ϋδρασ αναδόχου εκτόσ λεκανοπεδύου Αττικόσ : 

     Ο ανϊδοχοσ διορύζει αντύκλητο ςτην Αθόνα τoν / την  

…………..……………………………………………., ςτoν/ςτην οπούο/α θα γύνεται η επύδοςη 

όλων των εξώδικων και διαδικαςτικών πρϊξεων που ϋχουν ςχϋςη με τη ςύμβαςη, 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικόσ 

Δικονομύασ. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται αμελλητύ να γνωςτοποιεύ ςτην ΟΦΕ 

οποιαδόποτε μεταβολό τησ διεύθυνςησ του αντικλότου. 

 

ε περύπτωςη ϋδρασ αναδόχου εντόσ λεκανοπεδύου Αττικόσ : 

    Η επύδοςη όλων των εξώδικων και διαδικαςτικών πρϊξεων που ϋχουν ςχϋςη με 

τη ςύμβαςη θα γύνεται ςτη διεύθυνςη τησ ϋδρασ του αναδόχου.  

 

 

 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

      
Η παρούςα ςύμβαςη διϋπεται από το Ελληνικό Δύκαιο. Κϊθε διαφορϊ ό διϋνεξη για 

την ερμηνεύα, την εφαρμογό και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ καθώσ και κϊθε 

αναφυόμενη από αυτό μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων διαφορϊ, αξύωςη ό απαύτηςη 

θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαςτόρια τησ Αθόνασ, τα οπούα οι 

ςυμβαλλόμενοι αναγνωρύζουν και αποδϋχονται ωσ ϋχοντα αποκλειςτικό δωςιδικύα 

και αρμοδιότητα για την εκδύκαςη των παραπϊνω διαφορών και ενώπιον των 

οπούων η ΟΦΕ θα ενϊγει ό θα ενϊγεται ωσ διϊδικοσ, εφαρμοζομϋνου ςε κϊθε 

περύπτωςη του Ουςιαςτικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαύου. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

     Ρητϊ ςυμφωνεύται και διευκρινύζεται ότι ςτην παρούςα ςύμβαςη ϋχουν 

εφαρμογό, ακόμη και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ ς’ αυτό, και όλοι οι μη 

διαδικαςτικού όροι τησ ςχετικόσ υπ’ αριθ. 12012, αναλυτικόσ διακόρυξησ τησ ΟΦΕ, 

ςτην οπούα βαςύζεται η παρούςα ςύμβαςη, καθώσ και η προςφορϊ του αναδόχου, 

όπωσ αυτό ϋγινε δεκτό και ςυμπληρωματικϊ οι διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα περύ 

ςυμβϊςεωσ ϋργου και του νόμου περύ προμηθειών του Δημοςύου όπωσ κϊθε φορϊ 

ιςχύουν. 

 

     Σα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη αφού διϊβαςαν και βεβαύωςαν τη ςύμβαςη αυτό, 
την υπογρϊφουν ςε τρύα (3) όμοια πρωτότυπα από τα οπούα ο δεύτεροσ 
ςυμβαλλόμενοσ ϋλαβε ϋνα και τα οπούα υπογρϊφονται όπωσ ακολουθεύ. 
 

 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
  



 

 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ  
 

1.Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ  
 
Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ  
  
ΕΚΔΟΣΗ........................................................ Ημερομηνύα ϋκδοςησ...........................  
 
Προσ: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΦΕ) 
 
Εγγυητικό επιςτολό μασ υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  
Ημερομηνύα λόξησ ιςχύοσ τησ Εγγυητικόσ Επιςτολόσ…………………….  
Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ   
{ε περύπτωςη μεμονωμϋνου φορϋα :του/ησ  …………… Οδόσ …………. Αριθμόσ ……. 
Σ.Κ. ……}   
{ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των φορϋων  
α) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  
β) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..   
μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε ϋνα από αυτϊ και ωσ 
αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ 
μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ},   
και μϋχρι του ποςού των ευρώ........................., για την καλό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 
………..….(ςυμπληρώνετε το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ),που αφορϊ ςτο 
διαγωνιςμό τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του 
διαγωνιςμού)…………. με αντικεύμενο (ςυμπληρώνετε τον τύτλο τησ παροχόσ 
υπηρεςύασ )…….………..…… ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε το ςυνολικό 
ςυμβατικό τύμημα) ………........, ςύμφωνα με τη με αριθμό................... προκόρυξό ςασ.  
Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, και υποχρεούμαςτε 
να ςασ το καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό 
ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε 
τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ.  
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςόν τησ κατϊπτωςησ υπόκειται 
ςε πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου.  
Τποχρεούμαςτε να προβούμε ςτην παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ ύςτερα 
από ϋγγραφο ςασ, που θα υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ 
εγγύηςησ.  
Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ …………………………………….  
  
(Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό)  
  
  
 

 


