Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%
Εθνική συμμετοχή: 25%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4-101 77-ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: Α/Α΄ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ Ιωάννης
Τηλέφωνο:2106926798 - FAX:2106995669
Αριθμ.Πρωτ.: 4000/4/22-ι

Αθήνα,
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Μαρτίου

2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ.:

‘’Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών μη
προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών (έκδοση αεροπορικών
εισιτηρίων),
προϋπολογισθείσας
δαπάνης
#888.000,00#€,
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%
(καθόσον δεν υπόκειται )’’.
Υπ’ αριθ. 4000/4/22- θ από 16.03.2016 απόφασή μας.

1. Σας γνωρίζουμε ότι, με την ανωτέρω σχετική απόφαση, εγκρίθηκε η ανάδειξη
αναδόχου για την αναγραφόμενη στο θέμα παροχή υπηρεσιών, με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για χρονικό διάστημα
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την 31.07.2016, με δικαίωμα της
Υπηρεσίας μονομερούς παράτασης αυτής, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αρχικής
σύμβασης,
συνολικής
προϋπολογισθείσας
δαπάνης
#888.000,00#€,
συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων,
του
δικαιώματος
προαίρεσης
και
μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (καθόσον δεν υπόκειται ).
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
3. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη:
www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ.

18.03.2016

21.03.2016

24.03.2016&
ΩΡΑ13:00

Ψηφιακά
β. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
υπογεγραμμένο
δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
από THEODOROS
RAPTIS
Ημερομηνία:
2016.03.17

ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
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γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
δ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
ε. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
στ. Η προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω,
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί.
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να
απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι
δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής.
6. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και
από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
α. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
β. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή της συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number)
και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
γ. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική,
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- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ.60/2007 και
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
δ. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
7. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Β.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Γ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Δ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΣΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

Ζ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Ζ΄

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή
διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη
συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι και την 18.03.2016 και ώρα 23.00΄. Τα ανωτέρω αιτήματα
υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών-διευκρινήσεων
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν
εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν
μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες
εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας.
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10. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.astynomia.gr/→
Οδηγός
του
Πολίτη→
Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
και
στη
διαδικτυακή
πύλη
του
ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr/ .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΟΥΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάδειξη
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μη προγραμματισμένων
αεροπορικών μεταφορών , που σχετίζονται με την αγορά
αεροπορικών εισιτηρίων (οικονομικής θέσης), για τον
επαναπατρισμό αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών
(μεμονωμένων επιστροφών) και των συνοδών αστυνομικών
αυτών, από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΄΄ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
΄΄ προς τις χώρες προορισμού τους, όπως αυτές (χώρες)
αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΣΤ ΄΄ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ΄΄ παρούσης (πρόσκλησης),

Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής/ Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αττικής
60420000-8
#888.000,00# ΕΥΡΩ, μετά του δικαιώματος προαίρεσης
[(OPTION), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και χωρίς
Φ.Π.Α., καθόσον δεν υπόκειται.
Ο εκτιμώμενος αριθμός των αεροπορικών εισιτηρίων που
απαιτείται για τον επαναπατρισμό των αλλοδαπών και για
τους συνοδούς αστυνομικούς αυτών, αναγράφεται
αναλυτικά, ανά χώρα, με απόκλιση +/- 20%, στο
Παράρτημα
ΣΤ ΄΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ΄΄ παρούσης (πρόσκλησης) .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 050/2
Συγχρηματοδότηση κατά 75% από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2015ΣΕ05020003
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται για χρονικό διάστημα από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την
31.07.2016, με δικαίωμα της Υπηρεσίας μονομερούς
παράτασης αυτής, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της
αρχικής σύμβασης. Το προαναφερόμενο δικαίωμα
προαίρεσης θα ασκηθεί εφόσον παραταθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χρονικό διάστημα απορρόφησης
της Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης, και Ένταξης πέραν της 31ης
Ιουλίου 2016 και δεν έχει εξαντληθεί το πόσο των
#888.000,00#€. Σε κάθε περίπτωση οι συνολικές
πραγματοποιηθείσες δαπάνες δεν θα υπερβούν το
εγκριθέν πόσο των #888.000,00#€ .
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών
Αττικής/Γ.ΑΔ.Α. εδρεύει στην οδό Π. Ράλλη 24, Τ.Κ. 117
78- ΑΘΗΝΑ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στο
Παράρτημα ΣΤ ΄΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ΄΄ παρούσης (πρόσκλησης).
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Οι υπηρεσίες (προμήθεια με αγορά των αεροπορικών
εισιτηρίων) που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης θα
παραδίδονται διεκπεραιώνονται από τον πάροχο εντός
δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης
ή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα
ΣΤ΄ ΄΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ΄΄
παρούσης (πρόσκλησης) .
Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα
.
0,1036 %
[ανάλυση κρατήσεων: 0,10% υπέρ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , πλέον χαρτοσήμου 3% επί
των κρατήσεων και επ’ αυτού εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α.]
Σημειώνεται ότι, υπόκεινται στις ως άνω κρατήσεις μόνο η
ονομαστική (καθαρή) αξία των αεροπορικών εισιτηρίων των
αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών και η χρέωση του
υποψηφίου παρόχου (service fee), οι οποίες βαρύνουν τον
ανάδοχο και παρακρατούνται από το λαβείν αυτού. Η
ονομαστική αξία των αεροπορικών εισιτηρίων και η χρέωση
του υποψηφίου παρόχου (service fee) των συνοδών
αστυνομικών δεν υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη υπέρ
τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11
του ν.2860/2000, του άρθρου 32 παρ.4 του ν.2685/1999
και του άρθρου 11 του ν.3103/2003, όπως ισχύουν.
Η παρούσα δαπάνη δεν υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4172/2013, όπως ισχύουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
1.1. Τρόπος-Χρόνος υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β-21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο ΠΔ.60/07
και συμπληρωματικά στο ΠΔ.118/07.
1.2. Περιεχόμενο προσφορών.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά»,
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.]

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του ΠΔ.118/2007, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:
1.2.1.1.1.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo αρθ. 157 του
Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α΄/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ
Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄ της
παρούσας) υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και
προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού
και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από
τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ.2 άρθρου 6 του ΠΔ.118/07, ήτοι:
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i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ.48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ.77 Οδηγίας,
η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το
Ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄ 305),
v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
vi) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα
στην παράγραφο (1.2.1.1.2) του παρόντος δηλώνει/ουν:
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ (για τους ίδιους και
όχι για το νομικό πρόσωπο).
β) ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε. (για τον/τους ίδιο/ους και όχι για το νομικό πρόσωπο).
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του (για
τους ίδιους και όχι για το νομικό πρόσωπο).
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στην
παράγραφο (1.2.1.1.2) του παρόντος δηλώνει o πρόεδρος του συνεταιρισμού (για
τον ίδιο και όχι για το συνεταιρισμό).
1.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού
και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες:
α. Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
β. Δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του
άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του Ν.
4013/2011 και, επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν έχει κατατεθεί
αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή για άλλη ανάλογη διαδικασία
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καθώς και ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση ή περί άλλης
ανάλογης κατάστασης.
γ. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν υπό ειδική
εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν.
4013/2011, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με
το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης
σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
στ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους
οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης (να
προσδιορίζονται ξεχωριστά οι φορείς κύριας ασφάλισης και ξεχωριστά οι φορείς
επικουρικής ασφάλισης).
ζ. Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
η. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία
του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού.
θ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης των παραγράφων 5.1. και 5.2. του Παραρτήματος Β΄
της υπ’ αριθ. 10/2015 διακήρυξης Α.Ε.Α., κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ/τος 118/2007.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω αναφερόμενα
στην παράγραφο (1.2.1.1.3) του παρόντος δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
1.2.1.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνεται ότι οι προσφέροντες:
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α. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
β. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς
λειτουργίας.
γ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
ε. Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους είναι εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
ζ. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της
οποίας έλαβαν γνώση, και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω αναφερόμενα στην
παράγραφο (1.2.1.1.4) του παρόντος δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
1.2.1.1.5. Άδεια γενικού τουρισμού από τον ΕΟΤ (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας), που να
είναι σε ισχύ.
1.2.1.1.6. Τίτλο της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Ι.Α.Τ.Α
1.2.1.1.7.Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του
ΠΔ.118/07, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με
αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
1.2.1.1.8.α. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ.
΄Ιδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή το Φ.Ε.Κ. ΄Ιδρυσης και επικυρωμένο αντίγραφο του
ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των τροποποιήσεών του
ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό
υπάρχει (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Ισχύοντα στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, και τα
ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου.
β. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
γ. Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση
αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
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δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση / Κοινοπραξία,
(1) Υποβάλλονται για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, ήτοι των παραγράφων 1.2.1.1.8.α, 1.2.1.1.8.β και
1.2.1.1.8.γ, κατά περίπτωση. Επιπλέον, εάν ο προσφέρων είναι Ένωση / Κοινοπραξία
υποβάλλονται και τα εξής:
(2) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας
από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
- στην Ένωση/Κοινοπραξία και
- στο Διαγωνισμό
(3) Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας :
- με το οποίο συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία
- στο οποίο αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του
έργου, που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της
προσφοράς.
- στο οποίο δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη
διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader).
- στο οποίο τα Μέλη δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις
ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης,
- στο οποίο ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και
των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της
Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, στην περίπτωση
που δεν υπογράφουν όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας την κοινή προσφορά.
Ο κοινός εκπροσώπος ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ.118/2007, αντίγραφο της οποίας να
προσκομιστεί.
 Η Ένωση/Κοινοπραξία παρόχων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους παρόχους που αποτελούν την
Ένωση/Κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας παρόχων υπηρεσιών.
 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση
του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου.
1.2.1.1.9.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην
οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής επάρκειας, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο παρ. 5.2 του
παρόντος παραρτήματος, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ.118/07 και της παρούσης, τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω αναφερόμενα
στην παράγραφο (1.2.1.1.9.) του παρόντος δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
1.2.1.1.10. ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α. Κάθε συμμετέχων, προκειμένου να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική
του επάρκεια, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, προς τους οποίους
συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξει ότι όντως βρίσκονται στη διάθεσή του οι πόροι
των εν λόγω φορέων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση της σχετικής συμβάσεως. Υπό
την ανωτέρω έννοια, συμμετέχων που δεν πληροί αφ’ εαυτού τις αναγκαίες ελάχιστες
απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 5.2 της παρούσας, μπορεί να καταθέσει
αποδεικτικά στοιχεία άλλων φορέων, συνοδευόμενα όμως, επί ποινή αποκλεισμού, από
τα κάτωθι έγγραφα:
(1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο
ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
αυτού, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι στην
περίπτωση που ο συμμετέχων καταστεί ανάδοχος, ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή
του, για όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο, τους πόρους που
είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση της συμβάσεως.
Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία:
- την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του φορέα,
- την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα,
- τον αριθμό της διακήρυξης,
- το Υποέργο ή Υποέργα τα οποία αφορά,
- το είδος και την έκταση των πόρων που θα τεθούν στη διάθεση του συμμετέχοντα για
την εκτέλεση της συμβάσεως.
-Επισημαίνεται ότι μαζί με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα προσκομίζονται και τα
ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο υπογράφων αυτή
(υπεύθυνη δήλωση) είναι νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα.
(2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο
ανάλογης αποδεικτικής αξίας), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του
συμμετέχοντα, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά πρόκειται όντως να
κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσεως πόρων που επικαλείται κατά την καλυπτόμενη
από τη σύμβαση χρονική περίοδο.
β. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να
στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων
προσκομίζοντας τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο (1.2.1.1.10.) έγγραφα.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στις διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 45 ‘’Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια’’ του Π.Δ/τος 60/2007 και όχι στις διατάξεις του άρθρου 41
‘’Υπεργολαβίες’’ του Π.Δ/τος 60/2007.
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Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:
1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε πάροχο υπηρεσιών που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να είναι είτε στο
όνομα όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην όμως
τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
ένωσης/κοινοπραξίας, τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της.
2.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν έως και την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ, επί ποινή
αποκλεισμού. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση. Όταν δεν υπογράφονται από τον ίδιο και δεν φέρουν
ψηφιακή υπογραφή απαιτείται σχετική θεώρηση, ως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.
2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 και ισχύει.
3. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με
την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση
συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
4. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που
είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο εντός
του οποίου περιλαμβάνονται, σε δύο αντίγραφα, τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους φακέλους με
εξωτερικές ενδείξεις «Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και
«Έντυπα οικονομικής προσφοράς» (εάν τυχόν υπάρχουν έντυπα οικονομικής προσφοράς),
αντίστοιχα, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά.
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:
1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
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1.2.1.2.3. ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α. Κάθε συμμετέχων, προκειμένου να αποδείξει τις τεχνικές ή και επαγγελματικές
ικανότητές του, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, προς τους οποίους
συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξει ότι όντως βρίσκονται στη διάθεσή του οι πόροι
των εν λόγω φορέων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση της σχετικής συμβάσεως. Υπό
την ανωτέρω έννοια, συμμετέχων που δεν πληροί αφ’ εαυτού τις τεχνικές προδιαγραφέςαπαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας, μπορεί να καταθέσει
στην τεχνική του προσφορά αποδεικτικά στοιχεία άλλων φορέων, συνοδευόμενα όμως,
επί ποινή αποκλεισμού, από τα κάτωθι έγγραφα:
(1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, (ή
σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας),
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα αυτού στην οποία θα
αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο συμμετέχων καταστεί ανάδοχος, ο φορέας θα
θέσει στη διάθεσή του, για όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο,
τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση της συμβάσεως.
Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία:
- την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του φορέα,
- την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα,
- τον αριθμό της διακήρυξης,
- το Υποέργο ή Υποέργα τα οποία αφορά,
- το είδος και η έκταση των πόρων που θα τεθούν στη διάθεση του συμμετέχοντα για
την εκτέλεση της συμβάσεως.
-Επισημαίνεται ότι μαζί με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα προσκομίζονται και
τα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο υπογράφων
αυτή (υπεύθυνη δήλωση) είναι νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα.
(2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο
ανάλογης αποδεικτικής αξίας), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του
συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά πρόκειται όντως να
κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσεως πόρων που επικαλείται κατά την καλυπτόμενη
από τη σύμβαση χρονική περίοδο.
β. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να
στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων
προσκομίζοντας τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο (1.2.1.2.3.) έγγραφα.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στις διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 46 ‘’Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες’’
του Π.Δ/τος 60/2007 και όχι στις διατάξεις του άρθρου 41 ‘’Υπεργολαβίες’’ του
Π.Δ/τος 60/2007.
1.2.1.2.4. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορά, η οποία
ορίζει ως χρόνο παροχής των υπηρεσιών, διαφορετικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
εκείνον που ορίζεται με την παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.1.2.5. Γίνονται αποδεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο
των χωρών κ.λ.π. αναφερόμενων στοιχείων στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας
προκήρυξης και όχι για μέρος των χωρών. Προσφορά για μέρος των χωρών κ.λ.π.
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αναφερομένων στο εν λόγω Παράρτημα στοιχείων δεν γίνεται αποδεκτή και
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.1.2.6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:
1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε πάροχο υπηρεσιών που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν έως και την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ, επί ποινή
αποκλεισμού. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση. Όταν δεν υπογράφονται από τον ίδιο και δεν φέρουν
ψηφιακή υπογραφή απαιτείται σχετική θεώρηση. Όταν δεν υπογράφονται από τον ίδιο και
δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή απαιτείται σχετική θεώρηση, ως ορίζεται στις διατάξεις του
Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 και ισχύει.
3. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με
την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
4.
Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία
που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο εντός
του οποίου περιλαμβάνονται, σε δύο αντίγραφα, τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους φακέλους με
εξωτερικές ενδείξεις «Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και
«Έντυπα οικονομικής προσφοράς» (εάν τυχόν υπάρχουν έντυπα οικονομικής προσφοράς),
αντίστοιχα, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
5. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται
από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα
τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.]
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινής απορρίψεως, στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
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Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Επειδή, δεν υφίσταται δυνατότητα να υποβληθεί στο σύστημα ως τιμή
προσφοράς ποσοστό επί τοις εκατό (%), ορίζουμε ως ενδεικτική καθαρή τιμή «νέτο»
- τιμή αναφοράς τα εκατό (100) ευρώ ανά εισιτήριο. Έστω ότι ο συμμετέχων στο
διαγωνισμό προσφέρει ποσοστό χρέωσης επί της προαναφερόμενης τιμής 5%.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 105€.
Επιπλέον, ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση, επί ποινής
απορρίψεως, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, η οποία θα
περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
Περιγραφή κόστους

Ποσοστό επί τοις
εκατό (%)
ολογράφως και
αριθμητικώς

Χρέωση του υποψηφίου παρόχου (service
fee) ανά εισιτήριο σε ποσοστό επί τοις εκατό
(%) επί της καθαρής εκάστοτε ισχύουσας
τιμής <<νέτο>> (net σύμφωνα με ορολογία
της IATA) των εισιτηρίων εξωτερικού
(Ευρώπη και υπερατλαντικά βάσει ΙΑΤΑ)
Επισημαίνεται ότι :
α. Η καθαρή εκάστοτε ισχύουσα τιμή του εισιτηρίου <<νέτο>> (net σύμφωνα με
ορολογία της IATA) ανά επιβάτη, που θα αναγράφεται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο και στην
ηλεκτρονική κράτηση αυτού, θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή που θα αναγράφεται στην
αναλυτική κατάσταση χρέωσης εισιτηρίων της IATA προς τον πάροχο [ Billing Settlement
Plan of IATA (BSP)].
β. Το ποσοστό επί τοις εκατό (%) της χρέωσης του υποψηφίου παρόχου (Service
fee) των εισιτηρίων ( Ευρώπης και υπερατλαντικών πτήσεων) θα παραμένει σταθερό για
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης αυτής.
γ. Ο κάθε πάροχος που συμπληρώνει την προσφορά μπορεί να αναγράφει το ως
άνω ποσοστό μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 10,00%). Στην περίπτωση που
το ως άνω κελί είναι εντελώς ασυμπλήρωτο η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.2.1. Τιμές.
1.2.2.1.1. Η προσφερόμενη χρέωση του υποψηφίου παρόχου (service fee) ανά
εισιτήριο σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί της καθαρής εκάστοτε ισχύουσας τιμής
<<νέτο>> (net σύμφωνα με ορολογία της IATA) των εισιτηρίων εξωτερικού (Ευρώπη και
υπερατλαντικά βάσει ΙΑΤΑ) θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.
1.2.2.1.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
1.2.2.1.3 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Χρέωση του υποψηφίου παρόχου (service fee) σε ποσοστό επί τοις εκατό (%)
επί της καθαρής εκάστοτε ισχύουσας τιμής <<νέτο>> (net σύμφωνα με ορολογία της IATA)
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των εισιτηρίων εξωτερικού
(Ευρώπη
και υπερατλαντικά
βάσει ΙΑΤΑ),
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
1.2.2.1.4. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η ονομαστική αξία του
αεροπορικού εισιτηρίου επιβαρύνεται με φόρο αεροδρομίου και επίναυλο καυσίμου, αυτοί
(φόροι και επίναυλος) θα βαρύνουν την Υπηρεσία και θα αποδίδονται στους κατά
περίπτωση δικαιούχους από τον ανάδοχο, βάσει της τιμής που θα αναγράφεται στην
ηλεκτρονική κράτηση αυτού (εισιτηρίου) και στην αναλυτική κατάσταση χρέωσης εισιτηρίων
ανά επιβάτη και μετακίνηση αυτού (επιβάτη) της IATA προς τον ανάδοχο [ Billing
Settlement Plan of IATA (BSP)] .
1.2.2.1.5. Η αναγραφή του ποσοστού μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Σε περίπτωση που η αναγραφή του ποσοστού γίνει σε περισσότερα δεκαδικά
ψηφία η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.2.1.6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.2.2.1.7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το ως άνω
προσφερόμενο ποσοστό επί τοις εκατό (%) ή δεν δίνεται ενιαίο ποσοστό χρέωσης
(service fee) για όλες τις χώρες παρούσης (Ευρωπαϊκές και υπερατλαντικές) η
προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη .
1.2.2.1.8. Επισημαίνεται ότι, ο αριθμός των αεροπορικών εισιτηρίων ανά χώρα
προορισμού είναι ενδεικτικός, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη και η
σύγκριση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, αποτελεί δε μία εκτίμηση για
τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ το ποσό που θα καταβάλλεται στον
ανάδοχο, θα αποτελεί το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν πραγματικά.
1.2.2.1.9.Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο ως άνω προσφερόμενο ποσοστό
επί τοις εκατό (%) επί της καθαρής εκάστοτε ισχύουσας τιμής <<νέτο>> (net σύμφωνα με
ορολογία της IATA) των εισιτηρίων εξωτερικού (Ευρώπη και υπερατλαντικά βάσει ΙΑΤΑ).
1.2.2.1.10. Το προσφερόμενο ποσοστό δεν υπόκεινται σε καμιά μεταβολή κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί (μονομερώς) παράταση
αυτής (σύμβασης).
1.2.2.1.11. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερομένων τιμών, αυτοί
δε
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1.2.2.1.12. Αν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών οι προσφορές φαίνονται
ασυνήθιστα χαμηλές [άρθρο 52 Π.Δ. 60/2007 (Α΄-64)] σε σχέση με το αντικείμενό της, η
αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, θα ζητεί γραπτώς τις
διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.
1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής.
1.2.2.2.1. Η πληρωμή των παρεχομένων από την ανάδοχο υπηρεσιών θα γίνεται κάθε
μήνα με την τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά, μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής
αυτών (υπηρεσιών), από τον Υπεύθυνο λογαριασμού του σχετικού έργου της Διεύθυνσης
Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), με απευθείας μεταφορά του
δικαιούμενου ποσού σε πίστωση ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του προμηθευτή, στο
ακέραιο χωρίς κρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 46274 από 22.9.2014
κοινής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
1.2.2.2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός πέντε (5) ημερών από την
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κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής παρασχεθέντων υπηρεσιών, τα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του
προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν,
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα παραστατικά
παροχής υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων, θα εκδίδονται από τον ανάδοχο μετά τη σύνταξη
του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
1.2.2.2.3. Το προβλεπόμενο παραστατικό για την προμήθεια με αγορά των
εισιτηρίων θα εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο και για κάθε μετακίνησή του
και θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμός εισιτηρίου, διαδρομή,
ημερομηνία ταξιδιού, ποσό χρέωσης (ηλεκτρονικό εισιτήριο). Επιπλέον θα προσκομίζεται:
α. Η ηλεκτρονική κράτηση του εισιτηρίου στην οποία θα αναγράφεται η
ονομαστική αξία αυτού και το service fee του αναδόχου (συμπεριλαμβανόμενων των
προβλεπόμενων από την παρούσα κρατήσεων), καθώς και οι φόροι αεροδρομίου και ο
επίναυλος καυσίμου.
β. Η αναλυτική κατάσταση χρέωσης εισιτηρίων ανά επιβάτη και μετακίνηση
αυτού (επιβάτη) της IATA προς τον ανάδοχο [ Billing Settlement Plan of IATA (BSP)].
1.2.2.2.4. Η καθαρή εκάστοτε ισχύουσα τιμή του εισιτηρίου <<νέτο>> (net σύμφωνα
με ορολογία της IATA) ανά επιβάτη, οι τυχόν φόροι αεροδρομίου και ο επίναυλός
καυσίμου, που θα αναγράφονται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο και στην ηλεκτρονική κράτηση
αυτού, θα πρέπει να ταυτίζονται με την τιμή που θα αναγράφεται στην αναλυτική
κατάσταση χρέωσης εισιτηρίων της IATA προς τον ανάδοχο [ Billing Settlement Plan of
IATA (BSP)]. Σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλεται η αξία του εισιτηρίου, οι τυχόν φόροι
αεροδρόμιων και ο επίναυλος καυσίμων που θα αναγράφονται στο Billing Settlement Plan
of IATA (BSP) και επί της καθαρής αξίας αυτού (τιμή <<νέτο>> εισιτηρίου) θα υπολογίζεται
και το service fee του αναδόχου.
1.2.2.2.5. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής υποχρεούται να μεριμνήσει για τη
συγκρότηση-σύσταση Επιτροπής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για την άμεση υποβολή όλων των προβλεπομένων
δικαιολογητικών πληρωμής στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας. Το σχετικό πρωτόκολλο συντάσσεται το πρώτο πενθήμερο κάθε
ημερολογιακού μήνα.
1.2.2.2.6.
Κάθε πληρωμή (τμηματική ή οριστική) θα γίνει εντός τριάντα (30)
ημερών μετά από την κοινοποίηση στον ανάδοχο του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής παρασχεθέντων υπηρεσιών και την
κατάθεση όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από αυτόν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών
Αττικής.
1.2.2.2.7. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία ο παρέχων
υπηρεσίες δικαιούται τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο το
ύψος του οποίου ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης της η οποία
πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου
(επιτόκιο αναφοράς) στις 0,30 "ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο) .
1.2.2.2.8. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του π.δ. 118/2007 «Κ.Π.Δ.».
1.2.2.2.9. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ έτους 2016 και της Συλλογικής Απόφασης Έργου (ΣΑΕ) 050/2.
Επισημαίνεται ότι:
o Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Γίνονται αποδεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο των χωρών
κ.λ.π. αναφερόμενων στοιχείων στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης και
όχι για μέρος των χωρών. Προσφορά για μέρος των χωρών κ.λ.π. αναφερομένων
στο εν λόγω Παράρτημα στοιχείων δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
o Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
o Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους της Δ/ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
o Αντιπροσφορές / εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
o Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή
δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
o Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι
αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες σε
σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται, σε δύο αντίγραφα, τα ειδικώς
ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2)
σφραγισμένους φακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής –
τεχνικής προσφοράς» και «Έντυπα οικονομικής προσφοράς» (εάν τυχόν υπάρχουν έντυπα
οικονομικής προσφοράς), αντίστοιχα, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.
o Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο
αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
o Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
o Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο
είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
o Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
2. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
I. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» και των (υπο)φακέλων «Έντυπα
δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής
και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.),
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ΙΙ. Ηλεκτρονική αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 4 Παραρτήματος Β΄) και
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Υπηρεσία διενέργειας του
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διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφορών, που αναφέρονται αναλυτικά στην
παράγραφο 1.2.1.1. του παρόντος παραρτήματος, παράλληλα δε πραγματοποιείται η
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από αρμόδια προς τούτο Πρωτοβάθμια Επιτροπή,
κατά τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 4 Παραρτήματος Β΄). Στη συνέχεια υποβάλλεται
εισήγηση για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών και την έγκριση αποσφράγισης
των οικονομικών προσφορών προς την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης
Δημόσιων
Συμβάσεων
Υπηρεσιών
του
Αρχηγείου
Ελληνικής
Αστυνομίας
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί σχετικά, προκειμένου το αρμόδιο όργανο της
αναθέτουσας αρχής να αποφανθεί περί του αποδεκτού ή μη των προσφορών και της
έγκρισης αποσφράγισης ή μη των οικονομικών προσφορών.
IΙΙ. Αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά» και των (υπο)φακέλων
«Έντυπα οικονομικής προσφοράς» [εάν τυχόν υπάρχουν (υπο)φάκελοι με έντυπα
οικονομικής προσφοράς] των συμμετεχόντων, οι προσφορές των οποίων έγιναν
αποδεκτές, από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών
(Μ.Ε.Π.Α.Π./ Α.Ε.Α.), με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ΙV. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών - διαπραγμάτευση οικονομικής
προσφοράς: η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τις αποσφραγισθείσες
οικονομικές προσφορές και διαπραγματεύεται το τίμημα μέσω του συστήματος με τους
συμμετέχοντες. Κατά την κρίση της μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης και σε επόμενο ή επόμενους γύρους. Μετά το πέρας της
διαπραγμάτευσης, η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τις τελικές
οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του π.δ. 118/2007 και στη
συνέχεια με ειδοποίησή της, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε αυτόν στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, ήτοι σε αυτόν που έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, καλεί αυτόν
να υποβάλει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αυτής (ειδοποίησης), τα
έγγραφα και δικαιολογητικά του σταδίου της κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται στις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα (Κεφ. 5
Παραρτήματος Β΄).
V. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της
κατακύρωσης από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών. Στη
συνέχεια η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού εισηγείται για την κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στη Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης
Δημοσίων
Συμβάσεων
Υπηρεσιών
Αρχηγείου
Ελληνικής
Αστυνομίας
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών, της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής να αποφανθεί εντέλει για την
κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
VI. Προσέλευση του προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δύο (2) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και περί ώρα 09:30,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Για την
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που
παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
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Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ακολούθως, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών
παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα απαιτούμενα σε έντυπη μορφή
δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Έντυπα δικαιολογητικά
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από αυτή
(επιτροπή) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Οι (υπο)φάκελοι, που
τυχόν προσκομιστούν, με την ένδειξη «Έντυπα οικονομικής προσφοράς» δεν
αποσφραγίζονται, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται
σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή
και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του
διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φάκελων «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί
κατά το προηγούμενο στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον
ηλεκτρονική πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται
αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο, που
περιέχει τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Έντυπα οικονομικής προσφοράς» καθώς και
τους υποφακέλους αυτούς (εάν τυχόν υπάρχουν και για όσες προσφορές δεν έχουν
αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και
σφραγίζονται από την επιτροπή ανά φύλλο.
4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων
και υποφακέλων των προσφορών.
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες
χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ.118/07, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2 του παρόντος Παραρτήματος.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (από τον προσφέροντα) στην αρμόδια Υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) και σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή.

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα
οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :
5.1.1. Οι Έλληνες πολίτες:
5.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της προαναφερόμενης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ.60/2007, ήτοι:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1),
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48),
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166
της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
5.1.1.2.
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α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος
διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή
του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 και, επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί
υπαγωγής σε εξυγίανση.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων α έως και ε εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5.1.2. Οι αλλοδαποί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 5.1.1.1. παρόντος
Παραρτήματος.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους.
γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99
του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011,
δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση ή για άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση κατά
το δίκαιο της χώρας τους.
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ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
στ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 5.1.1 και 5.1.2, αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως
άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και
Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο εκπρόσωπό του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου
106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής
εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν.
4013/2011, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
δ. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
5.1.4. Οι Συνεταιρισμοί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 5.1.1.1.
παρόντος Παραρτήματος.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α-στ της παραγράφου 5.1.1.2, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β-στ της παραγράφου
5.1.2., εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β, γ και δ
της παραγράφου 5.1.3. παρόντος Παραρτήματος.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

5.1.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ΄Ενωση /Κοινοπραξία.

25
5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως
άνω (παράγραφο 5) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, είναι:
5.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
5.2.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας, ήτοι 2013, 2014 και 2015 (σε περίπτωση
μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών
Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με
το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης . Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο
της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
-Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας,
ελέγχονται όμως για τους συμμετέχοντες σε ένωση / κοινοπραξία αθροιστικά. Σε
περίπτωση που ένα μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της
τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
5.2.3. Σε περίπτωση επίκλησης της αναφερόμενης στην παράγραφο 1.2.1.1.10.
δάνειας εμπειρίας τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους 5.2.1. και 5.2.2.
δικαιολογητικά, υποβάλλονται και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει στη διάθεση του
υποψήφιου αναδόχου τους αναγκαίους πόρους.
Επισημαίνεται ότι:
 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
 Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή
στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας,
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είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.
 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πάροχο
υπηρεσιών που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΤΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΥ

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά την προσκόμιση
των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή. Οι συμμετέχοντες, που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, θα ειδοποιηθούν σχετικά.
Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ.
Όταν αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. Δ/τος 118/2007 και στις
παραγράφους 5.1. και 5.2. του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίζει,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς
υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3 και 1.2.1.1.9 του
Παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται στις
παραγράφους 5.1. και 5.2. του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης, καταπίπτει
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα
αναγκαία όρια των οικονομικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ.118/07.
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8. ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάθε υποψήφιος/προσφέρων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση
του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ173/Α/30-10-10) «Δικαστική προστασία κατά
το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών
Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 63 Ν.4055/12 (Α΄-51).
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις προδικαστικές προσφυγές ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του
Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει
ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση
αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η
σφραγίδα του ταχυδρομείου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρίθ. Π1/2390 από 16-10-2013
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (Β΄-2677).
Μετά την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
9.1.2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, που θα καλύπτει το 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.
9.1.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το
συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30
ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η παρούσα
πρόσκληση.
9.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος
είναι
υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής
αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου
χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρις της επιστροφής της στην Τράπεζα.
9.1.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
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9.1.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρθ. 157 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ
160/Α΄/8-8-2014) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13.
9.1.7. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μπορούν να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών
της ένωσης/κοινοπραξίας, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην όμως τότε θα περιλαμβάνουν
όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας,
τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.
Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να παρέχει - παραδίδει τις σχετικές υπηρεσίες
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο
οποίος αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που
αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω
των οποίων ακολούθησε η αδυναμία του για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που
ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά του
που προκύπτουν απ’ αυτή. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η
τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.

11. ΣΥΜΒΑΣΗ.
Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
κατακύρωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς
και τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. Κατά τα
άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/2007.
Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
παρ. 2 του άρθρου 24 του ΠΔ. 118/2007.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
12. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση που ο επαναπατρισμός των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών
(μεμονωμένων επιστροφών) δεν πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την
αρχική σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, θα
επιβάλλεται σ΄ αυτόν (ανάδοχο) πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ( μετά τη λήξη
του δεκαημέρου) ύψους #20,00#€.Ομοίως, στην περίπτωση εξαιρετικών περιπτώσεων,
που ζητηθεί η επιστροφή του αλλοδαπού υπηκόου στη χώρα καταγωγής του εντός
σαρανταοκτώ (48) ωρών από την αρχική σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας και
αυτή δεν πραγματοποιηθεί (επιστροφή) με υπαιτιότητα του αναδόχου, θα επιβάλλεται στον
ανάδοχο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ( μετά το πέρας των δύο ημερών) πρόστιμο ύψους
#20,00#€.
13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.
1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που
ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
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διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).
2. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στις διαδικασίες αποσφράγισης, εφόσον
επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν εντύπως στην
Υπηρεσία, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας ολοκλήρωσης της αποσφράγισής τους.

14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, δύναται να τροποποιηθεί, εάν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ΠΔ.118/07.
15. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Η παρούσα πρόσκληση και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά
συμβατικά τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά/διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας πρόσκλησης και στην
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής,
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή παροχής υπηρεσιών
αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου, ήτοι η χρέωση του υποψηφίου αναδόχου (service
fee) ανά εισιτήριο σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί της καθαρής εκάστοτε
ισχύουσας τιμής <<νέτο>> (net σύμφωνα με ορολογία της IATA) των εισιτηρίων
εξωτερικού (Ευρώπη και υπερατλαντικά βάσει ΙΑΤΑ).
Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές , που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους
στις τεχνικές προδιαγραφές και την πρόσκληση όρους .
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κ.Π.Δ.’’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος
εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
2. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή
υπηρεσιών και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να
επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή
αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες
σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως
απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του
σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η
εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την
έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο)
λογαριασμό απ’ αυτά.
5. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, είναι
ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα, πλην τυχόν τεχνικών φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην
αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και
την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την
κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
(5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄ - 188).
6. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε
αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.
7. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών
κ.λ.π.
8. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους
για οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
9. Η διαπίστωση της υποδομής των παρεχομένων υπηρεσιών μπορεί να γίνει από
επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών .
10. H αγορά αεροπορικών εισιτηρίων περιλαμβάνει μόνο την αγορά
εισιτηρίων <<οικονομικής θέσης>> και αποκλειστικά και μόνο από αεροπορικές
εταιρείες οι οποίες έχουν το δικαίωμα προσγείωσης και απογείωσης στο
αεροδρόμιο ‘’ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’’.

11. Σε περίπτωση που για έναν προορισμό (χώρα) από αυτούς που
αναγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης προκήρυξης, εκτελούν
δρομολόγια περισσότερες από μία αεροπορικές εταιρείες , θα επιλέγεται από την
Υπηρεσία ( Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής/ Γ.Α.Δ.Α.), αυτή (αεροπορική εταιρεία) που
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προσφέρει το αεροπορικό εισιτήριο με τη χαμηλότερη τιμή.
12. Σε περίπτωση που η άδεια γενικού τουρισμού του ΕΟΤ (Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας) και ο Τίτλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Ι.Α.Τ.Α. παύσουν να
ισχύουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, αυτή (σύμβαση) θα καταγγέλλεται από
την Αναθέτουσα Αρχή και ο πάροχος θα κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες,
για τη σχετική σύμβαση, διατάξεις.
13. Το ποσό που θα καταβάλλεται στην ανάδοχο, θα αποτελεί το αντίτιμο των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν πραγματικά.
14. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα
απορρίπτονται.

παραπάνω οριζόμενα

15. Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά να μην έχουν μορφή φακέλων συμπιεσμένων αρχείων (zip).
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.....................................................................Ημερομηνία έκδοσης...................
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Α Θ Η Ν Α
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας
……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας:
των
Εταιριών
α)…….…....
οδός.............................
αριθμός.................ΤΚ………………β)……….……………………….οδός.............................
αριθμός.................ΤΚ………………γ)…………………………………..οδός.............................
αριθμός.................ΤΚ……………….μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε
μια από αυτές 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 τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….………….με αντικείμενο (συμπληρώνετε
τον τίτλο του έργου) …………………….………………………………………………..
συνολικής αξίας ……………....................................., σύμφωνα με την υπ΄αριθ. …………..
από ………… πρόσκλησή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας 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 τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
[Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον
κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς].
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Α Θ Η Ν Α

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας
……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές 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 με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον
τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας………………………..σύμφωνα με την
υπ΄αριθ. ………….. από ………… πρόσκλησή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας 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 τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. ΣΚΟΠΟΣ :
Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος, έχουν ως σκοπό τον επαναπατρισμό σημαντικού αριθμού
αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3386/2005, σε συνδυασμό με Ν.
3907/2011 «Περί Αλλοδαπών», καθώς και της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/573/ΕΚ, που αφορά τη δημιουργία
του Οργανισμού FRONTEX, αυτός δε (επαναπατρισμός) θα υλοποιηθεί με αεροπορικά μέσα.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ :
Η Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι και την 31/07/2016 οπότε και λήγει, με
δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αρχικής σύμβασης.
3. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

3.1.

Ως γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος Επιστροφών της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών Αττικής και του αναδόχου για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας,
ορίζεται η Ελληνική γλώσσα. Για το λόγο αυτό, εφόσον απαιτηθεί, ο ανάδοχος υποχρεούται
να διαθέσει σε ημερήσια βάση κατάλληλο προσωπικό διερμηνείας και μετάφρασης.

3.2.

Κάθε έγγραφο ή κείμενο, συνδεόμενο με την υλοποίηση της Σύμβασης, που θα αφορά
τη μεταξύ του αναδόχου και Τμήματος Επιστροφών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής,
αλληλογραφία, θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται εκατέρωθεν στην Ελληνική γλώσσα.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

4.1

Ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών που ενδέχεται να επαναπατριστούν καθ’ ον χρόνο ισχύει
η σύμβαση σε όλες τις Χώρες, καθώς και ο πιθανός αριθμός συνοδών Αστυνομικών που θα
απαιτηθεί κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης για τον ίδιο ως άνω σκοπό με απόκλιση ± 20% λόγω
εκτάκτων μεταναστευτικών ροών αναγράφονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα.
A/A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΠΑ
ΙΝΔΙΑ

70
150
20
300
5
10
50
10
100
10
50
200
5
5
10
5
50
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΡΑΚ
ΙΡΑΝ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΙΝΑ
ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΛΙΒΥΗ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΜΑΛΤΑ
ΜΑΡΟΚΟ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΟΥΔΑΝ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΤΑΙΒΑΝ
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΧΙΛΗ

10
150
50
5
10
10
5
150
5
5
10
5
5
10
5
300
30
100
150
5
10
10
5
100
400
30
5
100
50
50
20
10
10
20
50
5
5
5
50
20
5
5
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4.2. Τα αεροπορικά εισιτήρια και η συνολική αξία αυτών (εισιτηρίων) θα προκύπτουν από την
αναλυτική κατάσταση χρέωσης εισιτηρίων της Ι.Α.Τ.Α. προς τον ανάδοχο [Billing Settlement Plan of
I.A.TA. (BSP)] και από το σχετικό πρωτόκολλο της αρμόδιας Επιτροπής για κάθε μήνα παρεχόμενων
υπηρεσιών, η οποία όμως (συνολική αξία) δεν δύναται να υπερβεί την εγκριθείσα πίστωση,
συνολικού ύψους #888.000,00# €.
4.3. Οι Χώρες προορισμού των υπό επιστροφή αλλοδαπών είναι όλες οι χώρες, ανάλογα με την
καταγωγή τους, καθώς επίσης και ανάλογα με την τυχόν κατοχή τους γνήσιων και εν ισχύ
εγγράφων (π.χ. VISA-Άδεια Παραμονής-Ταυτότητα-Διαβατήριο) Τρίτων Χωρών ή Χωρών Μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.4.

Πέραν των προαναφερόμενων Χωρών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αεροπορική
μεταφορά σε αλλοδαπούς και συνοδούς Αστυνομικούς
και σε οποιαδήποτε άλλη Χώρα
ενδέχεται να απαιτηθεί ή παραστεί ανάγκη για την ολοκλήρωση του επαναπατρισμού του/των υπό
επιστροφή αλλοδαπού/αλλοδαπών στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ΣΥΝΟΔΕΙΑ Αστυνομικών.
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ :
5.1. Οι επιστροφές των αλλοδαπών σε βάρος των οποίων εκκρεμεί: α) Διοικητική απόφαση
επιστροφής με κράτηση, β) Δικαστική απόφαση απέλασης, γ) Διοικητική απόφαση επιστροφής, χωρίς
κράτηση, με προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, θα πρέπει να προγραμματίζονται σε εύλογο
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που πληρούν τις διαδικασίες αναχώρησής τους, το οποίο
(χρονικό διάστημα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ημέρες και πάντα σύμφωνα με τη διάρκεια
ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που απαιτείται άμεση επιστροφή αλλοδαπών το Τμήμα
Επιστροφών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής θα πρέπει να εξυπηρετείται άμεσα και με όσο το
δυνατόν συντομότερες διαδικασίες, η οποίες δεν θα υπερβαίνουν το χρονικό διάστημα των 48
ωρών.
5.2. Ενδεχόμενες ακυρώσεις εισιτηρίων που οφείλονται σε περιπτώσεις (για τις οποίες το Τμήμα
Επιστροφών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και χωρίς
καθυστέρηση τον ανάδοχο), όπως: 1) άρνηση του αλλοδαπού να επιβιβαστεί στην
προγραμματισμένη πτήση ή μη αποδοχή αυτού από τον Υπεύθυνο πτήσης, 2) υποβολή αίτησης του
αλλοδαπού για παροχή Διεθνούς Προστασίας (Πολιτικό Άσυλο) σε χρόνο κατά τον οποίον το Τμήμα
Επιστροφών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής δεν δύναται να προβεί σε ακύρωση του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, 3) άσκηση εκ μέρους του αλλοδαπού τυχόν ένδικων μέσων, στα οποία
ενδεχομένως να προσφύγει σε χρόνο κατά τον οποίον ομοίως το Τμήμα Επιστροφών της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών Αττικής δεν δύναται να προβεί σε ακύρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, 4) ακύρωση
πτήσης ή καθυστέρηση αναχώρησης αυτής με υπαιτιότητα της ίδιας της εταιρείας, θα
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
5.3 Ενδεχόμενες αυξήσεις εισιτηρίων δεν θα δικαιολογούνται κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της
σύμβασης, παρά μόνο σε περιπτώσεις όπως: 1) περίοδος εορτών (Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς Πάσχα), 2) αυξημένη τουριστική περίοδος (π.χ. Αύγουστος), 3) κράτηση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
ελάχιστη ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης και οι ως άνω αυξήσεις θα
ανέρχονται το μέγιστο σε ποσοστό 25%.
5.4 Κατά το συντονισμό επιστροφής του αλλοδαπού θα προτιμούνται αεροπορικές εταιρείες με
συχνές πτήσεις, οι οποίες:
1.
1.
2.

3.

Δέχονται στις πτήσεις τους ασυνόδευτους επιβάτες/κρατούμενους – deportee unaccompanied (DEPU), αλλά και υπό συνοδεία
Αστυνομικών επιβάτες/ κρατούμενους –deportee accompanied (DEPA).
Δύναται να επιβιβάζουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, είτε ασυνόδευτους επιβάτες/κρατούμενους, είτε υπό
συνοδεία Αστυνομικών επιβάτες/κρατούμενους(DEPU-DEPA), ανά πτήση.
ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΝΗ (penalty)΄Η ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ, σε
περίπτωση ματαίωσης της πτήσης, είτε λόγω υποβολής αιτήματος πολίτικου άσυλου, είτε υποβολής ενδίκων μέσων, είτε μη
αποδοχής της αποστολής από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους, όπως προαναφέρθηκε στο εδάφιο 5.2.
Διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό αφενός τη σωματική ακεραιότητα των συνοδών και εν γένει παρέχουν τη δέουσα προστασία
στους αστυνομικούς, οι οποίοι ενεργώντας εκτός των εδαφικών ορίων της Χώρας εκπροσωπούν την Ελληνική Αστυνομία και
το Ελληνικό Κράτος και αφετέρου διασφαλίζουν την ασφαλή αναχώρηση-παραμονή αυτών σε χώρες transit εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και επιστροφή αυτών στην Χώρα μας, μετά το πέρας της αποστολής τους

5.5 Στις περιπτώσεις που απαιτείται συνοδεία Αστυνομικών (DEPA) για την επιστροφή του
αλλοδαπού, ανεξαρτήτως ενδιάμεσου ή τελικού προορισμού, κατά την έκδοση ηλεκτρονικού
εισιτηρίου των συνοδών Αστυνομικών να περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό τους εισιτήριο
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πλήρης ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη, καθώς επίσης και έκδοση visa (στις περιπτώσεις
που απαιτείται).
5.6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται συνοδεία Αστυνομικών (DEPA) για την επιστροφή του
αλλοδαπού, ανεξαρτήτως ενδιάμεσου ή τελικού προορισμού, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών λόγων, οι
οποίοι προκύπτουν κατά την διάρκεια της αποστολής επαναπατρισμού του αλλοδαπού, είτε αυτοί
προκύπτουν πριν την παράδοση του αλλοδαπού στις τοπικές αρχές, είτε μετά την παράδοση αυτού
μέχρι την άφιξη των συνοδών Αστυνομικών στη Χώρα μας, ενδεχόμενες αλλαγές εισιτηρίων του
αλλοδαπού και των συνοδών Αστυνομικών, με το τυχόν επιπλέον κόστος εξαιτίας αλλαγής ή
ακύρωσης του ήδη εκδοθέντος εισιτηρίου, θα επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Πάροχος.
5.7 Ο κάθε επιστρεφόμενος αλλοδαπός έχει το δικαίωμα να φέρει μαζί του μία (1) αποσκευή, το
βάρος της οποίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 κιλά, καθώς επίσης και μία (1) χειραποσκευή.
5.8 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο
και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θα παρέχει σε καθημερινή βάση ειδικευμένο υπάλληλο, ο
οποίος θα απασχολείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από τον Πάροχο, προκειμένου να
ολοκληρώνεται η διαδικασία προγραμματισμού σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρονικό διάστημα,
λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών-ροών. Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, ΑργιώνΝυκτερινών ωρών και εν γένει πέραν του ωραρίου εργασίας, ο Ανάδοχος θα διαθέτει ειδικευμένο
υπάλληλο, παρέχοντας πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού για τυχόν επίλυση προβλημάτων, τα
οποία θα προκύπτουν κατά την διαδικασία επαναπατρισμού των υπό επιστροφή αλλοδαπών, αλλά
και συνοδών Αστυνομικών. Σε περίπτωση κωλύματος του υπαλλήλου, ο οποίος έχει ορισθεί να
απασχολείται από τον Πάροχο, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Πάροχο, ορίζοντας
αναπληρωτή του, ομοίως ειδικευμένο με την διαδικασία επαναπατρισμού των αλλοδαπών. Ο
Ανάδοχος οφείλει, επίσης,
εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων του, να ενημερώνει τις
εκάστοτε αεροπορικές εταιρίες εγγράφως, αποστέλλοντας στο SECURITY CENTER της κάθε
εταιρίας τυχόν έγγραφα χαμηλής, μέσης ή αυξημένης επικινδυνότητας (LOW RISK-MEDIUM RISKHIGH RISK), τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προγραμματισμού, μέχρι
την έκδοση του εισιτηρίου, ενημερώνοντας τον Πάροχο, για τυχόν περαιτέρω Υπηρεσιακές
ενέργειες του, οι οποίες απαιτούνται να εκτελεστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
έκδοσης εισιτηρίων.
5.9 Ο Ανάδοχος και ο Πάροχος υποχρεούνται να ρυθμίζουν απευθείας μεταξύ τους κάθε
λεπτομέρεια, που άπτεται της σύμβασης, αλλά δεν περιγράφεται στο παρόν έγγραφο
τεχνικών προδιαγραφών και η οποία δεν προκαλεί αύξηση του κόστους της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2106980994- FAX : 2106995669
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός : ……………….
Αντικείμενο: ……………..
Ανάδοχος: …………………
Συνολική εκτιμώμενη αξία: …………………

Σήμερα την ……. του μηνός …………. του έτους 2016 στην Αθήνα και στα
γραφεία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι κάτωθι
συμβαλλόμενοι:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες
διατάξεις από τον…………………………………, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για
συντομία ‘’Αναθέτουσα Αρχή’’ και
β) Η εταιρεία με την επωνυμία …………………………. και δ.τ. ……………., που
εδρεύει στην ……………., οδός …………. Τ.Κ. ……….., με Α.Φ.Μ. …………., Δ.Ο.Υ.
………………. τηλ.: ………………. και FAX: ……………., νομίμως εκπροσωπούμενη από
τον …………………………… του ………………., κάτοικος ……………….., οδός
……………., κάτοχο του υπ’ αριθ. …………………….. Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. ………………
της Δ.Ο.Υ. ……………………, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία
‘’Ανάδοχος’’, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
- Με διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
που διενεργήθηκε την …………….με βάση την υπ’ αριθ. …………….. από …………..
πρόσκληση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ανατέθηκε ύστερα από την υπ’ αριθ.
……………….. από ……………. απόφαση του ………………………….., η παροχή
υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, που αφορούν την
έκδοση-αγορά αεροπορικών εισιτηρίων στην ονομαστική (καθαρή) αξία μεταφοράς, με
την καταβολή αμοιβής (service fees) για τη μεσολάβηση στην έκδοση αυτών (εισιτηρίων),
στην ως άνω συμβαλλόμενη εταιρεία .
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την
προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την εν λόγω παροχή υπηρεσιών στην ανάδοχο
εταιρεία, τις οποίες αυτή αναλαμβάνει, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
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΄Αρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μη
προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για τον επαναπατρισμό αλλοδαπών
υπηκόων τρίτων χωρών (μεμονωμένων επιστροφών στις χώρες προορισμού τους και
των συνοδών αστυνομικών αυτών (μετ’ επιστροφής), από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
‘’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ‘’ προς αυτές (χώρες), που αφορούν την έκδοση-αγορά
αεροπορικών εισιτηρίων (οικονομικής θέσης) στην ονομαστική (καθαρή) αξία της
μεταφοράς, με την καταβολή και αμοιβής-χρέωσης (service fee) για τη μεσολάβηση στην
έκδοση αυτών (εισιτηρίων) στην ανάδοχο, με τιμές που αναλυτικά αναφέρονται, στο
άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης.
΄Αρθρο 2
Στοιχεία των υπό παροχή υπηρεσιών
1. Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, η συνολική τιμή του αεροπορικού
εισιτηρίου ανά επιβάτη, ο συνολικός αριθμός των αεροπορικών εισιτηρίων και η συνολική
αξία, ορίζονται ως κατωτέρω:
ΕΙΔΟΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΡΕΩΣΗΣ
(SERVICE FEE)
ΑΝΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ/ΕΠΙΒΑΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗ

Παροχή υπηρεσιών
μη
προγραμματισμένων
αεροπορικών
μεταφορών, που
σχετίζονται με την
έκδοση-αγορά
αεροπορικών
εισιτηρίων
(οικονομικής θέσης)
στην καθαρή αξία
της μεταφοράς, με
την καταβολή
αμοιβής-χρέωσης
(service fee) για τη
μεσολάβηση στην
έκδοση αυτών
(εισιτηρίων).

Καθαρή
εκάστοτε
ισχύουσα τιμή
<<νέτο>> [net
σύμφωνα με
ορολογία της
Διεθνούς
Ένωσης
Αερομεταφορών
(I.A.T.A.)]
εισιτηρίου
εξωτερικού
(Ευρώπη και
υπερατλαντικά
βάσει I.A.T.A.)

……………επί της
καθαρής εκάστοτε
ισχύουσας τιμής
<<νέτο>> [net
σύμφωνα με
ορολογία της
Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών
(I.A.T.A.)] εισιτηρίου
εξωτερικού (Ευρώπη
και υπερατλαντικά
βάσει I.A.T.A.)

Η συνολική τιμή
του
αεροπορικού
εισιτηρίου ανά
επιβάτη δεν
μπορεί να
προσδιοριστεί
και θα
προκύπτει από
την αναλυτική
κατάσταση
χρέωσης
εισιτηρίων ανά
επιβάτη και
μετακίνηση
αυτού (επιβάτη)
της IATA προς
τον ανάδοχο [
Billing
Settlement Plan
of I.A.T.A.
(BSP)],
προσαυξημένη
(χρέωση) κατά
ποσοστό
…………..

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΣΥΛΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο συνολικός
αριθμός των
αεροπορικών
εισιτηρίων και η
συνολική αξία
αυτών
(εισιτηρίων) δεν
μπορούν να
προσδιοριστούν
και αυτά θα
προκύπτουν
από την
αναλυτική
κατάσταση
χρέωσης
εισιτηρίων της
I.A.T.A. προς
τον ανάδοχο
[ Billing
Settlement Plan
of I.A.T.A.
(BSP)] και από
το σχετικό
πρωτόκολλο της
αρμόδιας
Επιτροπής για
κάθε μήνα
παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Δεν υπόκειται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2859/2000, όπως
ισχύουν. Εφόσον ήθελε επιβληθεί Φ.Π.Α., τούτο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
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2. Σε περίπτωση που η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου επιβαρύνεται με φόρο
αεροδρομίου και επίναυλο καυσίμου, αυτοί (φόροι και επίναυλος) θα βαρύνουν την
Αναθέτουσα Αρχή και θα αποδίδονται στους κατά περίπτωση δικαιούχους από τον
ανάδοχο, βάσει της τιμής που θα αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση χρέωσης
εισιτηρίων ανά επιβάτη και μετακίνηση αυτού (επιβάτη) της IATA προς τον ανάδοχο
[ Billing Settlement Plan of IATA (BSP)] .
3. Το ποσοστό χρέωσης (service fee) του αναδόχου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην
παρούσα, θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε
καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης αυτής.
΄Αρθρο 3
Χρόνος και τόπος παρεχόμενων υπηρεσιών – Δικαίωμα μονομερούς παράτασης
χρονικής διάρκειας υπηρεσιών
1. Η ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλες τις διαλαμβανόμενες στην παρούσα
σύμβαση υπηρεσίες
μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών από την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και μέχρι την 31.07.2016, στη
Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, η οποία
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Π. Ράλλη 24.
2. Οι επιστροφές των υπό απέλαση αλλοδαπών κρατουμένων πρέπει να
προγραμματίζονται-διεκπαιρεώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
που πληρούν τις διαδικασίες αναχώρησής τους και τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της
Αναθέτουσας Αρχής προς την ανάδοχο, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10)
ημέρες από τη λήψη αυτής (ειδοποίησης), πάντα σύμφωνα με τη διάρκεια των
ταξιδιωτικών τους εγγράφων, σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις ανάγκης άμεσης επιστροφής
κρατουμένου η αναχώρηση αυτού πρέπει να προγραμματίζεται-διεκπεραιώνεται εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, με έκδοση σχετικής απόφασης, να
παρατείνει μονομερώς τη χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης για χρόνο ίσο με την
αρχική σύμβαση και η ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλες τις παραπάνω
αναφερόμενες υπηρεσίες, από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της παρούσας, με
τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιμές αυτής.
4. Ο χρόνος των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων
του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος
κυρώσεων για εκπρόθεσμη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Μετά τη λήξη της
παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης της αναδόχου ως έκπτωτης .
5. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιτρέπεται
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παροχή αυτών (υπηρεσιών),
σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 .
΄Αρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας
σύμβασης θα είναι σύμφωνες με το Παράρτημα ΣΤ’ ΄΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ΄΄ της υπ’ αριθ. ……………. πρόσκλησης του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, όπως ισχύει και την από …………………… τεχνική προσφορά της
αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.
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΄Αρθρο 5
Παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών
1. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα
γίνεται κάθε ημερολογιακό μήνα απολογιστικά, για τις παρασχεθεισόμενες υπηρεσίες του
προηγούμενου ημερολογιακού μήνα, από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση
του Δ/ντού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αττικής.
2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των παρεχόμενων
υπηρεσιών ισχύουν τ΄ αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) .
΄Αρθρο 6
Τρόπος και χρόνος πληρωμής
1. Η πληρωμή των παρεχομένων από την ανάδοχο υπηρεσιών θα γίνεται κάθε
μήνα με την τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά, μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής
αυτών (υπηρεσιών), από τον Υπεύθυνο λογαριασμού του σχετικού έργου της Διεύθυνσης
Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), με απευθείας μεταφορά του
δικαιούμενου ποσού σε πίστωση ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του προμηθευτή, στο
ακέραιο χωρίς κρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 46274 από 22.9.2014
κοινής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών
(υπηρεσιών) και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής παρασχεθέντων υπηρεσιών, τα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του
προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν,
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα παραστατικά
παροχής υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων, θα εκδίδονται από τον ανάδοχο μετά τη σύνταξη
του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
3. Το προβλεπόμενο παραστατικό για την προμήθεια με αγορά των εισιτηρίων
θα εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο και για κάθε μετακίνησή του και θα
αναφέρονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμός εισιτηρίου, διαδρομή,
ημερομηνία ταξιδιού, ποσό χρέωσης (ηλεκτρονικό εισιτήριο). Επιπλέον θα προσκομίζεται:
3.1. Η ηλεκτρονική κράτηση του εισιτηρίου στην οποία θα αναγράφεται η
ονομαστική αξία αυτού και το service fee του αναδόχου (συμπεριλαμβανόμενων των
προβλεπόμενων από την παρούσα κρατήσεων), καθώς και οι φόροι αεροδρομίου και ο
επίναυλος καυσίμου.
3.2. Η αναλυτική κατάσταση χρέωσης εισιτηρίων ανά επιβάτη και μετακίνηση
αυτού (επιβάτη) της IATA προς τον ανάδοχο [ Billing Settlement Plan of IATA (BSP)].
4. Η καθαρή εκάστοτε ισχύουσα τιμή του εισιτηρίου <<νέτο>> (net σύμφωνα με
ορολογία της IATA) ανά επιβάτη, οι τυχόν φόροι αεροδρομίου και ο επίναυλός καυσίμου,
που θα αναγράφονται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο και στην ηλεκτρονική κράτηση αυτού, θα
πρέπει να ταυτίζονται με την τιμή που θα αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση χρέωσης
εισιτηρίων της IATA προς τον ανάδοχο [ Billing Settlement Plan of IATA (BSP)]. Σε κάθε
περίπτωση θα καταβάλλεται η αξία του εισιτηρίου, οι τυχόν φόροι αεροδρόμιων και ο
επίναυλος καυσίμων που θα αναγράφονται στο Billing Settlement Plan of IATA (BSP) και
επί της καθαρής αξίας αυτού (τιμή <<νέτο>> εισιτηρίου) θα υπολογίζεται και το service fee
του αναδόχου.
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5. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
υποχρεούται να μεριμνά για την αποστολή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παρασχεθεισομένων υπηρεσιών καθώς και
όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών πληρωμής στην Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α.,
προκειμένου αυτά να υποβληθούν στον ορισθέντα Υπεύθυνο λογαριασμού του σχετικού
έργου.
6. Κάθε πληρωμή (τμηματική ή οριστική) θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών μετά
από την κοινοποίηση στον ανάδοχο του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής
παραλαβής
παρασχεθέντων
υπηρεσιών
και
την
κατάθεση όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από αυτόν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών
Αττικής.
7. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία η ανάδοχος δικαιούται
τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο το ύψος του οποίου ισούται
με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στην πλέον
πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης της η οποία πραγματοποιείται πριν από την
πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου (επιτόκιο αναφοράς) στις 0,30
"ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο) .
8. Ενδεχόμενες ακυρώσεις αεροπορικών εισιτηρίων, που οφείλονται στους λόγους
που αναγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της υπ’ αριθ. 4000/4/22-ι από πρόσκλησης του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, όπως ισχύει, βαρύνουν την ανάδοχο.
9. Το ποσό που θα καταβάλλεται στην ανάδοχο, θα αποτελεί το αντίτιμο των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν πραγματικά.
10. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του π.δ. 118/2007 «Κ.Π.Δ.».
11. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ έτους 2015 και της Συλλογικής Απόφασης Έργου (ΣΑΕ) 050/2
και
συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Άρθρο 7
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος
1. Η συνολική τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων
χωρών υπόκειται σε κράτηση 0,10% υπέρ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , πλέον χαρτοσήμου 3% επί των κρατήσεων και επ’ αυτού εισφορά 20%
υπέρ Ο.Γ.Α.]. Η συνολική τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων των συνοδών αστυνομικών
δεν υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2
του άρθρου 11 του ν.2860/2000, του άρθρου 32 παρ.4 του ν.2685/1999, του άρθρου 11
του ν.3103/2003 , όπως ισχύουν.
2. Η παρούσα δαπάνη δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013, όπως ισχύουν.
3. Σε περίπτωση επιβολής οποιωνδήποτε κρατήσεων και τελών υπέρ τρίτων,
πέραν των ανωτέρω, αυτά θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, το δε ποσοστό χρέωσης (service
fee) θα προσαυξάνεται με ποσοστό ίσο προς την επιβληθείσα κράτηση ή τέλος υπέρ
τρίτου.
΄Αρθρο 8
Υποκατάσταση αναδόχου – Εκχώρηση
Απαγορεύεται η υποκατάσταση της αναδόχου. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η
εκχώρηση των δικαιωμάτων της σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την
έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο)
λογαριασμό απ΄ αυτά .
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΄Αρθρο 9
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης η
ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία :
Αριθμός

Ημερομηνία

Τράπεζα
έκδοσης

Ποσό

Υπέρ της

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην ανάδοχο
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 11
Κυρώσεις-ρήτρες για εκπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Ως προς τις κυρώσεις-ρήτρες για εκπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της σύμβασης,
ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 4000/4/22-ι πρόσκληση του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας και στις διατάξεις του π.δ.118/2007,όπως ισχύουν.
Άρθρο 12
Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας , η απόδειξή της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την Ανάδοχο,
η οποία, αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό της στην Αναθέτουσα Αρχή, τα περιστατικά
που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και
λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης
που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματα
που προκύπτουν απ’ αυτή. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η
τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού της αναδόχου για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 13
Βαρύτητα εγγράφων
Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και της Αναδόχου, ρυθμίζονται από την
παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με τη
διαλαμβανόμενη σε αυτή (σύμβαση) παροχή υπηρεσιών.
Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους
όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη
σειρά ιεραρχίας:
α. Η παρούσα σύμβαση
β. Η υπ’ αριθ4000/4/22-ι πρόσκληση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
γ. Η προσφορά της Αναδόχου.
Άρθρο 15
Τροποποιήσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στα όριά της και σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ.
118/2007.
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΄Αρθρο 16
Λοιποί όροι
Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν
τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 4000/4/22-ι πρόσκληση του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, σε συνδυασμό με την προσφορά της αναδόχου.
΄Αρθρο 17
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,
επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών .
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247-Α΄), όπως
ισχύουν, του π.δ. 60/2007 (Α΄-64) και του π.δ. 118/2007 ( Α΄-150),όπως ισχύουν.
- ΄Υστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια
πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα
ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στη Δ/νση
Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε η ανάδοχος δια του
νομίμου εκπροσώπου της που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Ελληνικό Δημόσιο

Η ανάδοχος
και γι’ αυτήν

Σημείωση:
Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της
προμήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή
τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό
θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη
σχετική τεχνική προδιαγραφή.

