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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 11/2016 

Τίτλοι Έργων 

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών», Full Time 2016-2017. 

2. Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών. 

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού  

Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Μιλάνο, τη Νίκαια και το Μονακό 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Προϋπολογισμός 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 

τιμής) 

Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου2016 και ώρα 10:00π.μ. 

Κωδικός Έργου 
1. ΜΤ-0022-16  

2. ΕΡ-1842-01  

Πρωτόκολλο 
διαγωνισμού 

920000/2172-16  
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OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 

46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 

E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 11/2016 

Αθήνα, 1/12/2016 

Αριθμ. Πρωτ.: 920000/2172-16 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για τη Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Μιλάνο, τη Νίκαια και το 

Μονακό, προϋπολογισμού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων με τίτλους 

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών» Full Time 2016-2017» 

και  «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών», με κωδικούς 

«ΜΤ-0022-16» και «ΕΡ-1842-01» αντίστοιχα, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο 

Σιώμκο, Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος) 
 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

 
Υποβολή προσφορών: μέχρι την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00  
 
Ημερομηνία Διενέργειας:  Ημέρα Πέμπτη, 15  Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00π.μ. 
 
Τόπος Διενέργειας: Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος) 
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Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από τους αρμόδιους 

υπάλληλους του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, κα. Ι. Γρίβα και κα Ε. Αθανασοπούλου, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και κατά τις εργάσιμες ώρες 9:00-16:00, στα τηλέφωνα 210-82.03.703 και 210-

82.03.704, αριθμός fax 210-82.03.832 και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ):  

http://rc.aueb.gr. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. 

 

 

Φραγκίσκος Γιαλιτάκης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την Διοργάνωση Εκπαιδευτικής 

Εκδρομής στο Μιλάνο, τη Νίκαια και το Μονακό σύμφωνα με τους όρους και τις 

υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα Διακήρυξη.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 

τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο 

οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. 

 β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, 

παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα B της παρούσας.   

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα 

σύμφωνα με : 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996 

(ΦΕΚ Β 826/10.09.1996) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10 

του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 

3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010. 

• Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
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Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  

(πτωχευτικός  κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 

• Tον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 339/1996 (ΦΕΚ Α’ 225) «Περί Οργανωμένων Ταξιδιών, σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και 

τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις» 

• Την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 23/11/2016 [6η Συνεδρίαση 

Επιτροπής Διαχείρισης ακαδ. έτους 2016-2017] με θέμα την έγκριση διενέργειας 

του Νο 11/2016 διαγωνισμού.   

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 

Η περίληψη και το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

τον Διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(http://rc.aueb.gr), (άρθρο 66, Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η παρούσα διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω του 

Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://rc.aueb.gr».  

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις 

προϋποθέσεις  του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος 

αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη 

δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού.  

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη 

σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα 
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αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα 

έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης 

των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις 

δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 

σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00. Η 

προσφορά υποβάλλεται  συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα 

(ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο με τις 

εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):  

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, 

Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

   Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού: 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ 
 

Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1
ος

 ΌΡΟΦΟΣ)  

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο11/2016 

Προκήρυξη αρ. πρωτ. 920000/2172-2016 
(Ημερομηνία Διενέργειας 15/12/2016) 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς …/…/… 

 

«…Αντικείμενο Διαγωνισμού…» 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

 

Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που αναφέρεται η ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

• Ο αριθμός της διακήρυξης.  

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Για την εμπρόθεσμη 

υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
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και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το 

courier. 

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

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

Αρχή έγκαιρα. O ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.  

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.  

Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα 

πρωτότυπο  φάκελο.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:  

 

1. Δήλωση (υπέχουσα θέση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986) (Παράρτημα - 

Υπόδειγμα), του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την 

προσφορά, στην οποία να δηλώνει ότι: 

• έλαβε γνώση της διακήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο 

σύνολό τους. 

• δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. 

• δε βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 
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• πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

• ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτόν θα τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

•  ότι, όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό 

ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη 

δήλωσή του και ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά 

κατακύρωσης σύμφωνα με την παρούσα. 

 

2. Τα τουριστικά γραφεία θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. από την οποία 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει εν ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας 

τουριστικού γραφείου. 

 

3. Παραστατικό Εκπροσώπησης 

Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/ 

εκπρόσωπό τους να συμπεριλαμβάνουν μέσα στο φάκελο το Παραστατικό Εκπροσώπησης. 

 

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 

προσώπου:  

4.1 σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, 

ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) και βεβαίωση Έναρξης Εργασιών 

Επιτηδευματία και τυχόν μεταβολές αυτής, από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία. 

4.2 σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ 

τροποποίησης (ή άλλα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα τροποποίησης), έγγραφα 
νόμιμης εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ (εφόσον πρόκειται για ΑΕ), 

ή κωδικοποιημένο καταστατικό, εφόσον υφίσταται (για όλους τους τύπους 

εταιρειών) καθώς και απόφαση του αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή στο 

διαγωνισμό. 

 

5. Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 

του Ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου για κάθε μέλος της 

ένωσης. 

6. Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή 

επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, 

θα πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείου 1 του 

παρόντος Άρθρου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για το 

συγκεκριμένο σκοπό. 

7. Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να 

προσκομίζει δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο (υπό στοιχείο 1) του/των υπεργολάβου/ων 
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καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του 

τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς υλοποίηση 

από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του προσφέροντος στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 

σύστασής του εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Β.  

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς. Οι προσφορές θα πρέπει να δίνονται τόσο κατ’ άτομο (τιμή πακέτου) για 

διαμονή σε μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα όσο και για το σύνολο των 40 συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Παράρτημα Β. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 4 μήνες από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά 

που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
 

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται 

στην οικονομική τους προσφορά θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν 

επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους 

αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή ανά άτομο, για να 

μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης του φυσικού 

αντικειμένου. Προσφερόμενη υπηρεσία που αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς 

τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 

Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. 
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Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

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

απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 

13.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00π.μ. στα 

γραφεία του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα (1
ος

 όροφος), από τριμελή 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η 

οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την 

αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.  

 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, 

σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην 

καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο 

συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο (προσωρινός 

ανάδοχος).  

 

Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. 

13.2 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στον προσωρινά Ανάδοχο 

Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 

10 ημερών (έως 20 ημερών), από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014 (Α΄74) : 

1. τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στην δήλωση που προβλέπεται 

στο άρθρο 10 της παρούσας και συγκεκριμένα: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο 
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εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η 

υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών). 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 

γ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. (έκδοσης τελευταίου διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών) με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει 

σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του 

άρθρου 19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος 

της ένωσης. 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει επικαλεστεί τις 

χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να 

προσκομίζει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στην δήλωση που 

προβλέπεται στο υπό στοιχείο 6 του άρθρου 10 της παρούσας. 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι πρόκειται να αναθέσει 

τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας, οφείλει να προσκομίσει και για τον 

υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά της παρ. 1. 

Αν δεν προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο 

όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε 

προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων 

ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, 

σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής, εφόσον είχε 

προσκομιστεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
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ανάθεσης της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 

τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και 

προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων της παρούσας, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 14:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί 

με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο 

άρθρο 91 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λ.π.), επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 

αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους 

προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του 

Ν. 4412/2016 ένστασης.  

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προτεινόμενο ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. 

2. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

3. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης εκτείνεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 

και την 14/04/2017. 

4. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

5. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της 

οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις 

υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 

του Ν. 4412/2016.     

6. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του 

άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

7. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική 

εκδρομή μειωθεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, το κόστος θα μειωθεί 

αντίστοιχα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
 

Ο χρόνος και ο τόπος παροχής των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο είναι αυτοί που 

περιγράφονται στο Παράρτημα Β της παρούσας 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από 

τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του  Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού 

τιμήματος της παρούσας, μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, την έκδοση 

του νόμιμου παραστατικού και την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

Ποσοστό έως 30% του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δύναται να 

δοθεί ως προκαταβολή μετά από σχετική αίτηση του Αναδόχου, μετά την κατακύρωση του 

Διαγωνισμού. 

Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου, με εντολή 

του επιστημονικά υπευθύνου του έργου. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών 

στοιχείων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και των 

λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 

για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με 

κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα 

Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

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. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016, από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και 

έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να 

εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
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ποσού. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να 

είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να 

αφορούν κάθε μέλος ξεχωριστά. 

 
Α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 

σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσας ή σύμφωνη με υπόδειγμα 

πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., 

ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με διάρκεια 1 μήνα μετά το 

συμφωνημένο χρόνο παροχής των υπηρεσιών. 

 
Η εγγυητική επιστολή/Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνει/περιλαμβάνουν:  

1. Την ημερομηνία έκδοσης.  

2. Τον εκδότη.  

3. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.  

4. Τον αριθμό της εγγύησης.  

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  

6. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

και τους όρους ότι:  

1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.  

2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

4. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το 

σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν 

προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές 
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περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά 

συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε 

ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 

υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά 

πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα 

ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 

έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 

Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και 

αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 

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 Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 

την ολοκλήρωση του Έργου. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας 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. 

5. 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 Σύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης 

σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ 

των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 

συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 

Σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 24 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης 

που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 

δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του 

παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή 

να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για 

οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη 

ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη 

σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και 

προϋποθέσεων της παρούσας. 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματα Α 

Β, Γ, Δ είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Επταήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Μιλάνο, τη Νίκαια και το Μονακό 
09/03/2017 – 15/03/2017 

1. Πτήσεις  

• Αναχώρηση 09 Μαρτίου 2016 Athens – Milan (Malpensa)- πρωινή πτήση. 

• Επιστροφή 15 Μαρτίου 2016 Milan- (Malpensa) – Athens- απογευματινή πτήση. 

 

Οι πτήσεις να είναι απευθείας με ΙΑΤΑ αεροπορική εταιρεία. Η αεροπορική εταιρεία θα 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να κατονομάζεται.  

 
2. Διαμονή  
 

09/03/2017-15/03/2017 (Σύνολο 6 Διανυκτερεύσεις) ως εξής:  

 

� 09-12/03/2016 3 Διανυκτερεύσεις στο Μιλάνο  

� 12-15/03/2016: 3 Διανυκτερεύσεις στη Νίκαια. 

Σε 16 δίκλινα, 1 τρίκλινο, και 5 μονόκλινα δωμάτια με πρωινό.  

• Σε ξενοδοχείο 4* αστέρων στο Μιλάνο, το οποίο να βρίσκεται σε απόσταση όχι 

μεγαλύτερη των 300 μέτρων από τη Σχολή SDA Bocconi (του Πανεπιστημίου 

Bocconi) . Σε ξενοδοχείο 4* στη Νίκαια (σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 350 

μέτρων από το Gare de Nice Ville). Στην προσφορά χρειάζεται να συμπεριληφθεί 

επιβεβαιωμένη κράτηση από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία. 

• Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να παρέχουν δωρεάν ασύρματο δίκτυο σε όλους τους 

χώρους.  

 

Τα ξενοδοχεία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να κατονομάζονται. Η αναφορά στην 

κατηγορία του ξενοδοχείου θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με βάση το σύστημα 

αστέρων – προσφορές που περιλαμβάνουν αναφορά σε κατηγορία (Α΄, Β΄, κλπ.) δεν θα 

γίνονται δεκτές.  

 

3. Μεταφορές / Ξεναγήσεις / Πρόγραμμα εκδρομής. 

• 09/03/2017 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ CITY TOUR ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΞΕΝΑΓΟ – 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ) – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ολοήμερη διάθεση λεωφορείου + διάθεση 

λεωφορείου κατά τη νυχτερινή έξοδο). 

• 10/03/2017 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΠΕΡΓΑΜΟ – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ –  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ολοήμερη διάθεση λεωφορείου + διάθεση λεωφορείου κατά τη νυχτερινή έξοδο). 

• 11/03/2017 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – COMO – LUGANO – ΜΟΝΖΑ – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

(ολοήμερη διάθεση λεωφορείου + διάθεση λεωφορείου κατά τη νυχτερινή έξοδο). 

• 12/03/2017  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FOX TOWN –  GENOVA – NICE – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ –  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (ολοήμερη διάθεση λεωφορείου + διάθεση λεωφορείου κατά τη νυχτερινή έξοδο). 
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• 13/03/2017 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NICE – CANNES – ΕΖ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ) –  ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ) – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ –  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NIKAIA (ολοήμερη διάθεση 

λεωφορείου + διάθεση λεωφορείου κατά τη νυχτερινή έξοδο). 

• 14/03/2017 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – MONAKO –  MONTE ΚΑΡΛΟ KAZINO (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ) 

–ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ –  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ (ολοήμερη διάθεση λεωφορείου + διάθεση λεωφορείου 

κατά τη νυχτερινή έξοδο). 

• 15/03/2017 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΙΛΑΝΟ (ολοήμερη διάθεση λεωφορείου). 

 

Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης (συμπεριλ. των φόρων αεροδρομίων, του 

επίναυλου καυσίμων και κόστους αποσκευής) σε απευθείας πτήσεις με ΙΑΤΑ 

αεροπορική εταιρεία. 

• Μεταφορές όπως περιγράφονται παραπάνω με πολυτελές πούλμαν 50 θέσεων, 

σύγχρονης τεχνολογίας (Euro 5, 6) στην αποκλειστική μας διάθεση καθώς και για όλες 

τις νυκτερινές εξόδους. Πρόβλεψη δεύτερου οδηγού τις μέρες που έχει 

προγραμματιστεί νυχτερινή έξοδος. Οι οδηγοί θα διαμένουν στα ίδια ξενοδοχεία με 

τους συμμετέχοντες (η διαμονή τους δεν συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των άνωθεν 

ζητηθέντων δωματίων) και θα γνωρίζουν άριστα τα σημεία ενδιαφέροντος 

(συμπεριλαμβανομένων των φόρων, των διοδίων αυτοκινητοδρόμων και εξόδων 

στάθμευσης.) Να συμπεριληφθούν οι σχετικές βεβαιώσεις σχετικά με τη διάθεση 

πούλμαν σύγχρονης τεχνολογίας (Euro 5, 6). 

• Εισιτήρια εισόδου στις εγκαταστάσεις και στην πίστα Autodromo Nationale di Monza 

της Formula-1, για το σύνολο των συμμετεχόντων με ξενάγηση. 

• Ειδική είσοδος στην πίστα και γύρος σε αυτή για όλους τους συμμετέχοντες με 

κατάλληλο όχημα. Να συμπεριληφθούν οι σχετικές βεβαιώσεις για καταλληλότητα του 

προσφερόμενου οχήματος (κατάλληλο ύψος). 

• Εισιτήρια εισόδου στο Ωκεανογραφικό Μουσείο. 

• Διαμονή σε ξενοδοχείο όπως περιγράφεται παραπάνω με πρωινό σε μπουφέ. 

• Ασφάλεια ταξιδίου, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής 

ευθύνης. 

• Διάθεση επαγγελματία ελληνόφωνου ξεναγού για ολοήμερο city tour στο Μιλάνο. 

• Διάθεση επαγγελματία συνοδού με εμπειρία σε ανάλογα ταξίδια καθ όλη την διάρκεια 

της εκδρομής. Απαραίτητη προϋπόθεση άριστη γνώση της Ιταλικής και Γαλλικής 

γλώσσας. 

• Πάσης φύσεως φόροι και τέλη. 

 

Πλήθος ατόμων που θα συμμετέχουν: 40 άτομα  

Οι προσφορές θα πρέπει να δίνονται τόσο κατ’ άτομο (τιμή πακέτου) για διαμονή σε 

μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα όσο και για το σύνολο των 40 συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα 

όσα περιγράφονται πιο πάνω. Θα επιλεγεί η προσφορά με τη χαμηλότερη συνολική τιμή, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι για το σύνολο των συμμετεχόντων στο ταξίδι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Ο κάτωθι υπογράφων ………………………………………………………..(όνομα), 

…………………………….(ιδιότητα), ως νόμιμος εκπρόσωπος του/της ……………….. δηλώνω 

υπεύθυνα ότι  συμμετέχω στον …………………………διαγωνισμό  έλαβε γνώση της διακήρυξης 

και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι: 

(α)  δε βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, 

(β) δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για 

τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

(γ) πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 

(δ) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, 

(ε) ότι, όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή 

έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή 

μου και ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης 

σύμφωνα με την παρούσα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΟΠΑ. 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο διαγωνισμό της 

(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο 

(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 

συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή 

σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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