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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΟ,  ,  ,  ,  17-04-2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & & & & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ      

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΕΡΟΠΟΡΙΑΣΕΡΟΠΟΡΙΑΣΕΡΟΠΟΡΙΑΣ     

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ∆11/Ε/8016/3828     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ.70360    ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ :  Π. ∆.                                                                                                                                                                            

 166 10 Γλυφάδα   

Πληροφορίες: Φ. Κουµανδράκη   

Τηλέφωνο: 210 8916264   

FAX 210 8916384   

E-mail d11e@hcaa.gr   

    

                                                                                                                                                            ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  4444/2018/2018/2018/2018    

                                                                ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ     

 

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καταλύµατος 

για τις µετακινήσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) στο εσωτερικό 

                                                                                                                                                                                                            ((((CPVCPVCPVCPV    63510000635100006351000063510000----7777))))    

 

    

    

    

    

    

    

    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ    

ΟΟΟΟ    ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣ    ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & & & &    ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    

              Έχοντας  υπόψη:   
 

1. Το Ν.∆. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναέριων 

Μεταφορών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισµού της Υ.Π.Α. όπως 

τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.  

3. To N. 3913/11 (ΦΕΚ Α/18/11) «Περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ηµεροµηνία 

αποστολής 

στην επίσηµη 

εφηµερίδα 

της Ε.Ε 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΟΧΙ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
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4. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Tις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. To N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν. 4427/16 (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, 

Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το 

άρθρο 76 αυτού. 

8. Το Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία 

του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

…… και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

9. Το Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

10. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 

διατάξεις».  

11. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».  

12. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής των 

νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13».  

13. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94) «Αύξηση αποδοχών 

∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

14. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 

συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/ Α).  

15. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγγενεύσεις Νοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα - 

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και Λοιπές Ρυθµίσεις». 

16. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί ανάληψης υποχρέωσης από 

τους διατάκτες.  

17. Tις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης 

Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. 

18. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

19. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

20. Το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ/94/Α/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις κλπ» 

και ειδικότερα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄περί µετακινήσεων εσωτερικού. 
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21. Το µε αρ.πρωτ. ∆9/Β/5040/3258/12-03-2018 (Α∆ΑΜ: 18REQ002786373) 

πρωτογενές αίτηµα διαδικασίας σύναψης σύµβασης παροχής υπηρεσιών 

καταλύµατος για τις µετακινήσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας στο εσωτερικό (Α∆Α : 7ΜΤΜ465ΧΘΞ-ΧΨΦ). 

22. Την υπ’ αρ. ∆Ο∆/22410/5457/Φ.Αν./28-03-2018 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης δαπάνης ποσού € 685.200,00 Ειδικού Φορέα 39/120, ΚΑΕ 0722, 

οικονοµικού έτους 2018, µε α/α 31300 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής (Α∆Α : Ω6ΥΒ465ΧΘΞ-ΙΛΙ).  

23. Την υπ’ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος 

υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους ∆ιοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. ∆ιευθυντές 

και λοιπούς Προjσταµένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ Β/2230/14-08-

2014), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. ∆10/Α/21175/1238 απόφαση (ΦΕΚ 

Β/3677/19-10-2017). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ    

1.1.1.1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό ∆ιαγωνισµό συνολικής προkπολογισθείσας δαπάνης 

τετρακοσίων πενήντα µίας χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ ((((€ € € € 451451451451....440440440440,,,,00), 00), 00), 00), 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (24%),    µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής, για την επιλογή 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καταλύµατος για τις µετακινήσεις 

του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο 

εσωτερικό, για χρονικό διάστηµα από Μάjο 2018 έως ∆εκέµβριο 2018, µε 

πραγµατική έναρξη από την υπογραφή της σύµβασης, όπως αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

2.2.2.2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από 

συντετµηµένη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών τριάντα (30) ηµερών τριάντα (30) ηµερών τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 

Ευρωπαjκών Κοινοτήτων (αρ. 27 του Ν. 4412/2016).  

3.3.3.3. Η παρούσα απόφαση ∆ιακήρυξης αφορά τον συστηµικό διαγωνισµό του 

ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α 56787567875678756787.   

Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους στον 

ανωτέρω συστηµικό διαγωνισµό. 
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4.4.4.4. ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ---- ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

    

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

∆ιαδικτυακή πύλη του∆ιαδικτυακή πύλη του∆ιαδικτυακή πύλη του∆ιαδικτυακή πύλη του    

www.promitheus.gov.grwww.promitheus.gov.grwww.promitheus.gov.grwww.promitheus.gov.gr    

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.    

    

19/04/201819/04/201819/04/201819/04/2018    

02/05/201802/05/201802/05/201802/05/2018    

και ώρα και ώρα και ώρα και ώρα 

00.0000.0000.0000.00    

17/05/201817/05/201817/05/201817/05/2018    

και ώρα 17.00και ώρα 17.00και ώρα 17.00και ώρα 17.00    

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες υπηρεσίες υπηρεσίες υπηρεσίες 

χρονοσήµανσηςχρονοσήµανσηςχρονοσήµανσηςχρονοσήµανσης 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 ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

5.5.5.5.     ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

που περιλαµβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 19 του ιδίου νόµου. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 

πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

5.1 5.1 5.1 5.1     Οι οικονοµικοί φορείς ---- χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την 

εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

• 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς ---- χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαjκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

 αιτούνται την εγγραφή τους 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 
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∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών. 

• 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.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση   στην ελληνική 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.  

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

5.5.5.5.2222  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.  

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ            

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                     

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                   

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’                                                                                                                                               

6.6.6.6.  Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 

αργότερο 15 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

7.7.7.7. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών ---- διευκρινίσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε 

το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

8.8.8.8. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 

εξετάζονται. 
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν 

να λάβουν γνώση όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)α)α)α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 

τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες 

πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β)β)β)β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία 

για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσµιών. 

9.9.9.9.  Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στα Επιµελητήρια, καθώς και στον 

Ελληνικό Τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο 

και θα καταβάλλονται απευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων µετά την 

ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή σύµβασης, προσκοµίζοντας 

στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. 

10.10.10.10.  Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαjκής Ένωσης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypa.gr ή http://www.hcaa.gr και 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ενώ δηµοσιεύεται 

και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.  

11.11.11.11. Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις, που 

θα αφορούν τη ∆ιακήρυξη έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 

ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής προσφορών.                                                             

                                                                                                     Με Ε.Υ.Με Ε.Υ.Με Ε.Υ.Με Ε.Υ.    

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ    

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α’                                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ                    

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε’                                                                                                 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ’          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ’       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ     

Αποδέκτες για ενέργεια 

- ∆11/Ε                

 Αποδέκτες για κοινοποίηση 

- ∆9/Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Α΄Α΄Α΄Α΄    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επισήµανση : Προσφορές γίνονται δεκτές Επισήµανση : Προσφορές γίνονται δεκτές Επισήµανση : Προσφορές γίνονται δεκτές Επισήµανση : Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο µόνο µόνο µόνο για το σύνολο των αερολιµένων.για το σύνολο των αερολιµένων.για το σύνολο των αερολιµένων.για το σύνολο των αερολιµένων.    
 

 

Περιγραφή υπηρεσίας 

 

Παροχή υπηρεσιών καταλύµατος για τις 

µετακινήσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας στο εσωτερικό 

Κωδικός Αριθµός 

Είδους 
CPV  63510000-7 

Προkπολογισθείσα δαπάνη 

σε Ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

24%) 

451.440,00 €  

Ηµεροµηνία έναρξης 

υποβολής προσφορών 

Ηµεροµηνία : 02/05/2018 

Ώρα : 00:00 

Ηµεροµηνία λήξης 

υποβολής προσφορών 

Ηµεροµηνία : 17/05/2018 

Ώρα : 17:00 

Προkπολογισµός που 

βαρύνει 

Τακτικός προkπολογισµός ΥΠΑ  έτους 2018201820182018 

ΚΑΕ  0707070722222222 

Τόπος παροχής 

υπηρεσιών 

Κάρπαθος, Καστελόριζο, Λέρος, Σητεία, Άκτιο, Άραξος, 

Ζάκυνθος, Ικαρία, Καβάλα, Κοζάνη, Κύθηρα, Καλαµάτα, 

Καστοριά, Κεφαλονιά, Λήµνος, Μύκονος, Μήλος, Νάξος, 

Πάρος, Αστυπάλαια, Σκιάθος, Σύρος, Σαντορίνη και Χίος 

 

Χρονική διάρκεια 

σύµβασης 

 

Για χρονικό διάστηµα από Μάjο 2018 έως ∆εκέµβριο 

2018, µε πραγµατική έναρξη την ηµεροµηνία 

υπογραφής σύµβασης 

       Κρατήσεις  

- 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011 όπως 

ισχύει) 

- 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 

4412/2016) 

- 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 

4412/2016) 

Οι κρατήσεις επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήµου 20%. 

- 8% για εργασίες ως προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος (αρ. 24 του Ν. 2198/94).  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%2%2%2% 
7.282,00 € 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ ΑΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ ΑΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ ΑΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Β΄ Β΄ Β΄ Β΄    

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.1.1.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/  21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

1.2.  Περιεχόµενο προσφορών1.2.  Περιεχόµενο προσφορών1.2.  Περιεχόµενο προσφορών1.2.  Περιεχόµενο προσφορών    

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  

(α(α(α(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

προσφορά»,  

((((ββββ) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

 

1.2.11.2.11.2.11.2.1Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχήςΠεριεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχήςΠεριεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχήςΠεριεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής    ---- Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά» » » »     

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 92, 93 και 94 του Ν. 4412/16. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

 

1.2.1.1 1.2.1.1 1.2.1.1 1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής∆ικαιολογητικά Συµµετοχής∆ικαιολογητικά Συµµετοχής∆ικαιολογητικά Συµµετοχής    

1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.    Εγγύηση συµµετοχήςΕγγύηση συµµετοχήςΕγγύηση συµµετοχήςΕγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το αρθ. 72 του Ν. 4412/16. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια 

Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

1111.2.1..2.1..2.1..2.1.1.1.1.1.2222.... Ενιαίο Ευρωπαjκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣΕνιαίο Ευρωπαjκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣΕνιαίο Ευρωπαjκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣΕνιαίο Ευρωπαjκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 

4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις 

συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προkποθέσεις: 

 Α) δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις 

οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν, ήτοι 
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συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη, τροµοκρατικά 

εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία, καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα κλπ. 

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε 

το άρθρο 75, ήτοι καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα κλπ.  

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις 

ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωσητο ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωσητο ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωσητο ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

  

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.3.3. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή 

αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 

(για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε 

µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 

υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, 

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 

ένωση.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα 

τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. 
 

1.2.1.21.2.1.21.2.1.21.2.1.2 Τεχνική ΠροσφοράΤεχνική ΠροσφοράΤεχνική ΠροσφοράΤεχνική Προσφορά    

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.2.12.12.12.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 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. 

1.2.1.2.2.1.2.1.2.2.1.2.1.2.2.1.2.1.2.2.  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και 

τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα ∆’ 
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της ∆ιακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 

των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα 

αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 

1.2.1.2.1.2.1.2.1111....2.2.2.2.3333....  Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 

του Ν. 4412/16.  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιµων ηµερών3) εργάσιµων ηµερών3) εργάσιµων ηµερών3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και 

των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 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 τον 

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. 

 

1.2.2  1.2.2  1.2.2  1.2.2  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»    

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. 

Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεωςεπί ποινή απορρίψεωςεπί ποινή απορρίψεωςεπί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

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. 

 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως 

ορίζεται κατωτέρω : 
           

1.2.2.1 1.2.2.1 1.2.2.1 1.2.2.1 Τιµές Τιµές Τιµές Τιµές     

• Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθµητικώς.  

• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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• Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, 

εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

µικρότερο του πέντε.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή 

ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. απαράδεκτες. απαράδεκτες. απαράδεκτες.     

    

Οι τιµές θα δίνονται ως εξής : 

- Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

του φόρου εισοδήµατος. 

- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) 

- Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά 

την προkπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψετην προkπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψετην προkπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψετην προkπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεωωωως.  

----  Επίσης, επισηµαίνεται ότι η ηµερήσια   Επίσης, επισηµαίνεται ότι η ηµερήσια   Επίσης, επισηµαίνεται ότι η ηµερήσια   Επίσης, επισηµαίνεται ότι η ηµερήσια προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά το ποσό των εξήντα ευρώ (60 ξεπερνά το ποσό των εξήντα ευρώ (60 ξεπερνά το ποσό των εξήντα ευρώ (60 ξεπερνά το ποσό των εξήντα ευρώ (60 €), €), €), €), όπως αυτό ορίζεται από τον                    όπως αυτό ορίζεται από τον                    όπως αυτό ορίζεται από τον                    όπως αυτό ορίζεται από τον                    

Ν. 4336/2015 (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆9, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, άρθρο 10). Ν. 4336/2015 (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆9, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, άρθρο 10). Ν. 4336/2015 (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆9, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, άρθρο 10). Ν. 4336/2015 (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆9, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, άρθρο 10).     

 - Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλέςασυνήθιστα χαµηλέςασυνήθιστα χαµηλέςασυνήθιστα χαµηλές,,,, 

η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους από τους οικονοµικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις 

µπορεί να αφορούν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, τις 

επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοjκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την παροχή των προjόντων, την πρωτοτυπία των προτεινοµένων 

αγαθών κλπ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. 88 του Ν. 4412/2016.  

  - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 

προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
 

1.2.2.2 1.2.2.2 1.2.2.2 1.2.2.2 Τρόπος Πληρωµής Τρόπος Πληρωµής Τρόπος Πληρωµής Τρόπος Πληρωµής     

1.2.2.2.11.2.2.2.11.2.2.2.11.2.2.2.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνακάθε µήνακάθε µήνακάθε µήνα µε έκδοση χρηµατικού 

εντάλµατος πληρωµής σε βάρος των πιστώσεων ΥΠΑ (ΚΑΕ 0ΚΑΕ 0ΚΑΕ 0ΚΑΕ 0722722722722), επ’ ονόµατι 

του, βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών: 

α)α)α)α) ΠρωτόκολλοΠρωτόκολλοΠρωτόκολλοΠρωτόκολλο οριστικής οριστικής οριστικής οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή, 

σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 

ββββ) Τιµολόγιο Τιµολόγιο Τιµολόγιο Τιµολόγιο του αναδόχου, το οποίο θα αφορά έκαστο αερολιµένατο οποίο θα αφορά έκαστο αερολιµένατο οποίο θα αφορά έκαστο αερολιµένατο οποίο θα αφορά έκαστο αερολιµένα και το οποίο 

θα αναγράφει το όνοµα του/των µετακινούµενου/νων και τον αριθµό των 

διανυκτερεύσεων.  

δδδδ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

1.2.2.2.21.2.2.2.21.2.2.2.21.2.2.2.2 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 

για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
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αααα) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει). 

ββββ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και 

για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών, 

σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ)γ)γ)γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συµπληρωµατικής σύµβασης (αρ. 350 του Ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

δδδδ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας ποσοστού 4% για υλικά και 8% για 

εργασίες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  22-03-1994). 

ΕπισηµάνσειςΕπισηµάνσειςΕπισηµάνσειςΕπισηµάνσεις:::: 

• 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.  

• ΟΟΟΟ    χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180χρόνος 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 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο του παραπάνω αναφεµικρότερο του παραπάνω αναφεµικρότερο του παραπάνω αναφεµικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτηροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτηροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτηροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 

απαράβατους όρους της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την 

λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 

ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών 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.  

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο των αερολιµένωνΠροσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο των αερολιµένωνΠροσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο των αερολιµένωνΠροσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο των αερολιµένων.... 

    

 

2.2.2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 
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10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 

την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι «Οικονοµική προσφορά» 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών.  

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - «Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  

 

3.3.3.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΙΚΗΣ 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 υπο−φακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες 

χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων 

επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Για τη συµπλήρωση - 

αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόµενα 

στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. . . .     

• 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. 

 

4.4.4.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ---- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ     

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός 
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προθεσµίας, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη 

των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, σε µορφή 

αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε το ν. 4250/2014, όλων 

των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 

103 του Ν. 4412/16.   

  

4.14.14.14.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.     

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµισθούν από τον προσφέροντα 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα 

κατά περίπτωση καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του Ν. 4412/16, ως απόδειξη της 

µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και 

της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 75.  

 

Α)Α)Α)Α) Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός 

φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

73 : 

α) Για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος 

του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προkποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω 

αποσπάσµατος αφορά : 

• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

• στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β) Για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη 

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.  

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
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οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

 

Β)Β)Β)Β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

Γ) Γ) Γ) Γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 (απόδειξη 

καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε 

κράτος µέλος της Ευρωπαjκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του 

Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας 

ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 

για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην Ένωση. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών τριών τριών τριών 

(3) εργασίµων ηµερών (3) εργασίµων ηµερών (3) εργασίµων ηµερών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην 

αρµόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

5.5.5.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»    

    

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύοδύοδύοδύο 

εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 

µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να 

λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται 
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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 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

6.6.6.6. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ    

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδοποίησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του 

συστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ηµέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/16 είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη 

του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 

του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό 

διάστηµα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, 

 σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 

άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 ή η πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

και τα άρθρα 75,76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε 

την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, 

εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα 

έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
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απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της 

διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
 

7.7.7.7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –––– ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

    

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη µικρότερη συνολική τη µικρότερη συνολική τη µικρότερη συνολική τη µικρότερη συνολική 

προσφερόµενη τιµήπροσφερόµενη τιµήπροσφερόµενη τιµήπροσφερόµενη τιµή....    

Η µειοδοσία ορίζεται για το χρονικό διάστηµα Η µειοδοσία ορίζεται για το χρονικό διάστηµα Η µειοδοσία ορίζεται για το χρονικό διάστηµα Η µειοδοσία ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 01από 01από 01από 01----05050505----2018 έως 312018 έως 312018 έως 312018 έως 31----11112222----

2020202018,18,18,18,    µε πραγµατική έναρξη από την µε πραγµατική έναρξη από την µε πραγµατική έναρξη από την µε πραγµατική έναρξη από την ηµηµηµηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.εροµηνία υπογραφής της σύµβασης.εροµηνία υπογραφής της σύµβασης.εροµηνία υπογραφής της σύµβασης.    

Επίσης η ΥΠΑ επιφυλάσσει σ’ αυτήν το δικαίωµα κατακύρωσης ή µη των Επίσης η ΥΠΑ επιφυλάσσει σ’ αυτήν το δικαίωµα κατακύρωσης ή µη των Επίσης η ΥΠΑ επιφυλάσσει σ’ αυτήν το δικαίωµα κατακύρωσης ή µη των Επίσης η ΥΠΑ επιφυλάσσει σ’ αυτήν το δικαίωµα κατακύρωσης ή µη των 

αποτελεσαποτελεσαποτελεσαποτελεσµάτων του παρόντος διαγωνισµού ή να κατακυρώσει αυτόν για µάτων του παρόντος διαγωνισµού ή να κατακυρώσει αυτόν για µάτων του παρόντος διαγωνισµού ή να κατακυρώσει αυτόν για µάτων του παρόντος διαγωνισµού ή να κατακυρώσει αυτόν για 

µικρότερο χρονικό διάστηµα. µικρότερο χρονικό διάστηµα. µικρότερο χρονικό διάστηµα. µικρότερο χρονικό διάστηµα.     

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 

σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το 

άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 

µέσω του συστήµατος.   

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

 α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις 

κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε την παράγρ. Γ΄ 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 και 

 γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 

4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 

πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η 

κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 

8.8.8.8. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ---- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑΣΙΑΑΣΙΑΑΣΙΑ        

    

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νοµοθεσίας της Ευρωπαjκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
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παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 

πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν 

άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή 

τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 

ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 

ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από 

την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας 

κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 

το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα 

στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε 

περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που 

πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

 

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του 

ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του 

ν. 4412/2016. 

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 

πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του 

παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) 
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ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προkπόθεση για την 

άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία 

δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής 

προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, 

κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την 

προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 

 

9.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

    

9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ     

9.1.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαjκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη 

µέλη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.    

9.1.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ 

του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% 2% 2% 2% της συνολικής 

προkπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.   

9.1.3  Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 

περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.  

9.1.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 

συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η 

∆\ξη.  

9.1.5  Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι ανάδοχοι είναι 

υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5%5%5%5% της 

δαπάνης των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ.  

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 

ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

9.1.6 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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9.1.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και 

στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.  

 

9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προkποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του 

αρµοδίου οργάνου. 

 

10101010....     ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ    

    

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 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) 

και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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                                              Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Γ΄Γ΄Γ΄Γ΄    

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ    

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣ ΒΑΣ ΒΑΣ ΒΑΣΕΕΕΕΙ Ι Ι Ι ΤΗΣΤΗΣΤΗΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ....    

   

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς 

βάσει της τιµής αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά 

αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο 

άρθρ. 86 του  Ν. 4412/2016.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄    

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    
 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, µέσω του οποίου θα 

πραγµατοποιείται η εξασφάλιση διαµονής σε καταλύµατα σε συγκεκριµένους  προορισµούς στην Ελλάδα 

όπως αναφέρονται στον πίνακα απαιτήσεων. 

 

 
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

1.

Εξασφάλιση διαµονής σε  ενοικιαζόµενα δωµάτια µε κουζίνα, µπάνιο, 

ιµατισµό υπνοδωµατίου – µπάνιου και καθαρισµό, πιστοποιηµένα από την 

αρµόδια υπηρεσία τουρισµού και ελλείψει αυτών σε µονόκλινα δωµάτια 

ξενοδοχείων Α΄ή Β’ κατηγορίας, µε επιλογή των οικονοµικότερων κατά 

περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4336/2015. 

Το κατάλυµα να βρίσκεται σε περιοχή που γειτνιάζει µε τον εκάστοτε 

αερολιµένα ( ή τα ηλεκτρονικά συστήµατα αεροναυτιλίας). 

ΝΑΙ 

    

2 

Η διαµονή στα καταλύµατα ή στα ξενοδοχεία δεν θα συµπεριλαµβάνει 

διατροφή. 
ΝΑΙ 

    

3 

∆υνατότητα επιλογής ξενοδοχείων πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται 

στην κατάσταση συνεργατών του πρακτορείου. 
ΝΑΙ 

    

4 

∆υνατότητα ακύρωσης (οι Προσφέροντες οφείλουν να περιγράψουν 

αναλυτικά την πολιτική και τη διαδικασία ακύρωσης, τις τελικές προθεσµίες 

και τις χρεώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση). 

ΝΑΙ 

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

5 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεµύθεια, να µην γνωστοποιεί σε 

τρίτους και να κρατά µυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην 

αντίληψή του από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. 

ΝΑΙ 

    

6 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε µήνα αναλυτική κατάσταση των 

υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί. Οι προσφέροντες οφείλουν να 

υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους δείγµα της ανωτέρω κατάστασης. 

ΝΑΙ 

    

7 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα της Αναθέτουσας 

Αρχής άµεσα για τις περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται επείγουσες και σε 

κάθε περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή 

εκάστου αιτήµατος ήτοι  η ολοκλήρωση της κράτησης του δωµατίου θα 

πραγµατοποιείται το αργότερο εντός µιας ηµέρας από την ηµέρα 

ενηµέρωσης του αναδόχου. 

ΝΑΙ 
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Επίσης θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης σε ώρες εκτός γραφείου (Σαββατοκύριακα και Αργίες). 

8 

Παροχή δυνατότητας αλλαγής ηµεροµηνίας κράτησης ή και αριθµού 

δωµατίων ή και ακύρωσης σε έκτακτες περιπτώσεις . 
ΝΑΙ 

  

9 

Οι κρατήσεις των δωµατίων θα είναι τµηµατικές σε αριθµό και συχνότητα 

που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
ΝΑΙ 

  

10 

Οι εκτιµώµενες υπηρεσίες και ποσότητες είναι ενδεικτικές βασιζόµενες στον 

υφιστάµενο ετήσιο προγραµµατισµό της ΥΠΑ. 
ΝΑΙ 

  

2. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
      

11 
Ο Ανάδοχος να είναι µέλος κάποιου κλαδικού συλλογικού οργάνου. ΝΑΙ 

    

 

 

         Επισυνάπτεται πίνακας απαιτήσεων καταλυµάτων βάσει προγραµµατισµού. 

 

         

                   Π/∆9/Β                              Π/∆9                           ΑΝ. Γ∆∆Υ                     Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                   

          Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ           Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ         Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ                Κ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ            
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ΣΥΝΤ/ΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

31 30 31 31 30 31 30 31 ΜΕΡΕΣ

ΔΑΖΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 2 2 2 2 2 2 2 2 490

ΔΑΛΕ ΛΕΡΟ 1 2 2 3 2 1 1 1 398

ΔΑΣΤ ΣΗΤΕΙΑ 1 1 3 3 2 1 338

ΚΑΑΚ ΑΚΤΙΟ 1 2 1 123

ΚΑΑΞ ΑΡΑΞΟΣ 47  

ΚΑΖΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 1 1 1 1 153

ΚΑΙΡ ΙΚΑΡΙΑΣ 1 1 1 1 122

ΚΑΚΒΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 83

ΚΑΚΖΦ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 245

ΚΑΚΘ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 2 2 1 1 1 1 276

ΚΑΚΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 2 1 1 153

ΚΑΚΠ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 3 5 5 6 5 3 827

ΚΑΚΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 88

ΚΑΚΦ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 1 2 2 1 1 1 245

ΚΑΛΜ ΛΗΜΝΟΣ 1 31

ΚΑΜΚ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 4 4 4 5 5 704

ΚΑΜΛ ΜΗΛΟΣ 1 1 2 2 1 1 246

ΚΑΝΞ ΝΑΞΟΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 245

ΚΑΠΑ ΠΑΡΟΣ 2 6 7 7 6 3 949

ΚΑΠΛ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 2 2 1 1 1 1 1 275

ΚΑΣΚ ΣΚΙΑΘΟΣ 2 5 5 5 5 3 765

ΚΑΣΟ ΣΥΡΟΣ 2 2 2 1 214

ΚΑΣΡ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2 2 3 3 3 2 460

ΚΑΧΙ ΧΙΟΣ Από 15/06                                                             ΠΕ1 (1)ΠΕ1 (1) 47  

 

7524

       1           από  15/6 έως 31/7 

                                    1          από  20/6 έως 10/9 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1  20/6-15/9
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                                                                                                                                                                                                ΠΠΠΠΠΠΠΠΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡΡΡΡΡ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΤΤΤΤΤΤΤΤΗΗΗΗΗΗΗΗΜΜΜΜΜΜΜΜΑΑΑΑΑΑΑΑ         ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΄́́́́́́́   

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ    

Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………… ΕΥΡΩ…………………… ΕΥΡΩ…………………… ΕΥΡΩ…………………… ΕΥΡΩ…………………    

-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

……………………… υπέρ της εταιρείας ………………………… ∆/νση ……………, µε 

Α.Φ.Μ. ……..………………, για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 

……………………………… για την ……………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

…………………... διακήρυξη. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο 

ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 

δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προDπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 

µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………………………, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ    

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………… ΕΥΡΩ………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, 

υπέρ της εταιρείας ………………….… ∆/νση ……………….., µε Α.Φ.Μ. ……………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της ………………….. (αριθµός και 

τίτλος) Σύµβασης που θα υπογράψει µαζί σας για την ……………………………… 

(αρ. απόφασης κατακύρωσης ……………) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της 

συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας………………… ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 

δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

  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. 

   Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος δύο (2) µήνες πλέον του 

συµβατικού χρόνου, όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΣΤΣΤΣΤ΄́́́    

    

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                        

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                

 

                                           ΣΥΜΒΑΣΗ Νο………………………… 

 

Για την παροχή υπηρεσιών καταλύµατος για τις µετακινήσεις του 

προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο εσωτερικό, για 

χρονικό διάστηµα από ΜάNο 2018 έως ∆εκέµβριο 2018 (µε πραγµατική έναρξη 

από την υπογραφή της σύµβασης). 

  

       Στο Ελληνικό σήµερα, την ........………  ηµέρα ............................., του έτους 

……….., στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 

1, Ελληνικό, οι υπογεγραµµένοι, αφενός ο ……………………………………...., 

∆ιοικητής ΥΠΑ, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή, µε βάση τις κείµενες 

διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία....………………………… 

νοµίµως εκπροσωπούµενη από…………………………., συµφώνησαν και 

συναπεδέχθησαν τα εξής :   

   Ύστερα από την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Αρ. 4/2018), για 

την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καταλύµατος για τις 

µετακινήσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

στο εσωτερικό, για χρονικό διάστηµα από ΜάNο 2018 έως ∆εκέµβριο 2018, 

κατακυρώθηκαν οι ανωτέρω υπηρεσίες στην εταιρεία ………………………………., 

µε ΑΦΜ……………………. µε την απόφαση ∆11/Ε/…………………………… 

(Α∆Α:………………………………..) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης :  

Αριθµός Καταχώρησης :  

 

      Κατόπιν τούτου, ο κος …………………………. µε την ανωτέρω ιδιότητά του, 

αναθέτει στην εταιρεία  ………………………………………………… που στο εξής θα 

ονοµάζεται στην παρούσα σύµβαση ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, τις υπόψη εργασίες που 

αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1ο, τις οποίες αυτός αναλαµβάνει µε τους 

κατωτέρω όρους και συµφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΑ 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών 

καταλύµατος για τις µετακινήσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας στο εσωτερικό, για χρονικό διάστηµα από ΜάNο 

2018 έως ∆εκέµβριο 2018, έναντι της συνολικής αποζηµίωσης των 

…………………………….., σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΑΕΡ/ΝΕΣ από έως ∆ΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
(Μονόκλινο)  

ΑΝΑ ∆ΙΑΝΥΚ/ΣΗ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΑΕΡ/ΝΑ 

1 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ∆ΕΚ 490   

2 ΛΕΡΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ∆ΕΚ 398   

3 ΣΗΤΕΙΑ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 338   

4 ΑΚΤΙΟ 1 ΙΟΥΝ 31 ΑΥΓ 123   

5 ΑΡΑΞΟΣ 15 ΙΟΥΝ 31 ΙΟΥΛ 47   

6 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 30 ΣΕΠΤ 153   

7 ΙΚΑΡΙΑ 1 ΙΟΥΝ 30 ΣΕΠΤ 122   

8 ΚΑΒΑΛΑ 20 ΙΟΥΝ 10 ΣΕΠΤ 83   

9 ΚΟΖΑΝΗ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ∆ΕΚ 245   

10 ΚΥΘΗΡΑ 1 ΙΟΥΝ 31 ∆ΕΚ 276   

11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1 ΙΟΥΝ 30 ΣΕΠΤ 153   

12 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 827   

13 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 20 ΙΟΥΝ 15 ΣΕΠΤ 88   

14 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 245   

15 ΛΗΜΝΟΣ 1 ΙΟΥΛ 31 ΙΟΥΛ 31   

16 ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 704   

17 ΜΗΛΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 246   

18 ΝΑΞΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ∆ΕΚ 245   

19 ΠΑΡΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 949   

20 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1 ΜΑΙΟΥ 30 ΝΟΕΜ 275   

21 ΣΚΙΑΘΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 765   

22 ΣΥΡΟΣ 1 ΙΟΥΝ 30 ΣΕΠΤ 214   

23 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1 ΙΟΥΝ 31 ΟΚΤ 460   

24 ΧΙΟΣ 15 ΙΟΥΝ 31 ΙΟΥΛ 47   

ΣΥΝΟΛΟ  
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

7524 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

……………….. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Όπως αναφέρονται στις προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ της οικείας ∆ιακήρυξης.                                         

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσών ορίζεται για χρονικό διάστηµα από ΜάNο 

2018 έως ∆εκέµβριο 2018……………………………………………. µε πραγµατική 

ηµεροµηνία έναρξης την εγκατάσταση του αναδόχου.    

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα µε έκδοση χρηµατικού 

εντάλµατος πληρωµής επ’ ονόµατι του, βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών : 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή, 

σύµφωνα µε το άρθρο 219 του  Ν. 4412/2016. 

β) Τιµολόγιο του αναδόχου για τις υπηρεσίες καταλύµατος σε κάθε αερολιµέναγια τις υπηρεσίες καταλύµατος σε κάθε αερολιµέναγια τις υπηρεσίες καταλύµατος σε κάθε αερολιµέναγια τις υπηρεσίες καταλύµατος σε κάθε αερολιµένα. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  

Οι οι εν λόγω υπηρεσίες υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 

α) Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν. 4013/11, άρθ. 3, παρ. 3). 

β) Ποσοστό 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016). 

γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016). 

Οι κρατήσεις επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. 

β) Ποσοστό 8% επί του καθαρού ποσού απαλλαγµένου κρατήσεων σαν 

προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994).  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

       Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, η ανάδοχος κατέθεσε την µε αρ. 

………………………………. εγγυητική επιστολή της ………………………….. Τράπεζας 

ποσού …………………….. ΕΥΡΩ που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής δαπάνης 

των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ. 

       Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την πλήρη και 

κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης, και εφ’ όσον διαπιστωθεί 

η εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων, άλλως µε απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου της ΥΠΑ επιβάλλεται η κατάπτωση αυτής ως ποινική ρήτρα. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4270/14 και του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) όπως αυτός ισχύει.  

       Ως προς πάντα τα λοιπά θέµατα παροχής των υπόψη υπηρεσιών 

καταλύµατος, ισχύουν τα αναφερόµενα στην ∆11/Ε/……………………… απόφαση 

κατακύρωσης και στις συνηµµένες προδιαγραφές των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε 

γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

      Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα 

από τους συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. 

Από τα τρία πρωτότυπα της Σύµβασης τα µεν δύο κατατέθηκαν στο αρµόδιο 

τµήµα της ΥΠΑ, το δε άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.         

                               

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ                                  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΑΕΡ/ΝΕΣ από έως ∆ΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
(Μονόκλινο)  

ΑΝΑ ∆ΙΑΝΥΚ/ΣΗ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΑΕΡ/ΝΑ 

1 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ∆ΕΚ 490   

2 ΛΕΡΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ∆ΕΚ 398   

3 ΣΗΤΕΙΑ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 338   

4 ΑΚΤΙΟ 1 ΙΟΥΝ 31 ΑΥΓ 123   

5 ΑΡΑΞΟΣ 15 ΙΟΥΝ 31 ΙΟΥΛ 47   

6 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 30 ΣΕΠΤ 153   

7 ΙΚΑΡΙΑ 1 ΙΟΥΝ 30 ΣΕΠΤ 122   

8 ΚΑΒΑΛΑ 20 ΙΟΥΝ 10 ΣΕΠΤ 83   

9 ΚΟΖΑΝΗ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ∆ΕΚ 245   

10 ΚΥΘΗΡΑ 1 ΙΟΥΝ 31 ∆ΕΚ 276   

11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1 ΙΟΥΝ 30 ΣΕΠΤ 153   

12 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 827   

13 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 20 ΙΟΥΝ 15 ΣΕΠΤ 88   

14 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 245   

15 ΛΗΜΝΟΣ 1 ΙΟΥΛ 31 ΙΟΥΛ 31   

16 ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 704   

17 ΜΗΛΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 246   

18 ΝΑΞΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ∆ΕΚ 245   

19 ΠΑΡΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 949   

20 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1 ΜΑΙΟΥ 30 ΝΟΕΜ 275   

21 ΣΚΙΑΘΟΣ 1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤ 765   

22 ΣΥΡΟΣ 1 ΙΟΥΝ 30 ΣΕΠΤ 214   

23 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1 ΙΟΥΝ 31 ΟΚΤ 460   

24 ΧΙΟΣ 15 ΙΟΥΝ 31 ΙΟΥΛ 47   

ΣΥΝΟΛΟ  
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

7524 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 
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