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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 
Δ/ΝΣΗ:ΜΕΤΕΡ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ:ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝ.ΕΝΑΣ/ΣΕΩΝ 
ΤΗΛ:210 52 48 549 – 210 52 86 517 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ΑΡΙΘΜΟΣ    7/2008 ) 

Ανοικτού Β΄ Επαναληπτικού  διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών σε Τουριστικά 

Καταλύματα και  τη μίσθωση Τουριστικών λεωφορείων για την πραγματοποίηση του  

Εαρινού-Εναλλακτικού εκδρομικού προγράμματος έτους 2008. 

  

        ΄Έχοντας υπόψη: 

1)  Τις Διατάξεις του Ν. 2362/95  

2)  Τις από 13/11/2007,04/03/2008 και 26/03/2008  αποφάσεις   του Δ.Σ. του Οργανισμού.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
  Ανοικτό Β΄ Επαναληπτικό  διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, για τη μίσθωση κλινών σε Τουριστικά Καταλύματα και 

τη μίσθωση Τουριστικών λεωφορείων για την πραγματοποίηση τετραήμερων  εκδρομών 

και επταήμερης εκδρομής,  στα πλαίσια  υλοποίησης του  Εαρινού-Εναλλακτικού 

εκδρομικού προγράμματος έτους 2008 για δικαιούχους του Ν. Αττικής, ως εξής : 

 

Β. ΕΑΡΙΝΟ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2008 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έξι  (6) εβδομάδες . 

1. ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: Από  08/05/2008   έως 15/06/2008,  αναχώρηση  

Πέμπτη,  επιστροφή  Κυριακή. 

   2. ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ : Από  11/05/2008  έως 21/06/2008  ,  αναχώρηση  

Κυριακή  επιστροφή  Σάββατο. 
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Θα απαιτηθούν : 

 για το Εαρινό – Εναλλακτικό εκδρομικό πρόγραμμα τέσσερα  ( 4 ) τουριστικά 

λεωφορεία των 48 θέσεων.  

Η χρονική διάρκεια κυκλοφορίας των προσφερομένων Τουριστικών Λεωφορείων , 

σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία 1ης 

κυκλοφορίας. 

Παρακάτω παραθέτουμε σχετικούς πίνακες με τους Νομούς ή Πόλεις στους οποίους θα 

γίνονται  διανυκτερεύσεις, τον αριθμό των λεωφορείων που πρόκειται να μισθωθούν και 

των απαιτούμενων για μίσθωση κλινών κατά γκρούπ, την επιθυμητή αναλογία δωματίων, 

τις ημέρες διανυκτέρευσης, κατά εβδομάδα και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα 

πραγματοποιηθούν οι εκδρομές και οι διανυκτερεύσεις αντίστοιχα,  

Γίνονται δεκτές:   

α. Προσφορές για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα για το Εαρινό  

πρόγραμμα 2008. 

β. Προσφορές για τη μίσθωση τουριστικών λεωφορείων, για το Εαρινό –Εναλλακτικό 

πρόγραμμα 2008. 

   Οι προσφορές θα καλύπτουν  όλο το αναφερόμενο διάστημα  .  

  O O.E.E διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέτει την έναρξη του προγράμματος  χωρίς 

τροποποίηση της συμβάσεως και χωρίς να θίγεται η διάρκεια του προγράμματος  . 

   

Τα παραπάνω αποδέχονται ανεπιφυλάκτως οι συμμετέχοντες στον παρόντα 

διαγωνισμό, δια της συμμετοχής τους σε αυτόν και μόνο. 

Για τη μίσθωση κλινών γίνονται δεκτές και τμηματικές προσφορές υπό την 

προϋπόθεση ότι συναξιολογούμενες  εξασφαλίζουν διανυκτερεύσεις σε κατάλληλα 

τουριστικά καταλύματα. 

Οι κλίνες υπολογίσθηκαν με τον αριθμό των θέσεων των τουριστικών λεωφορείων 

σαράντα οκτώ (48).     
Οι προσφορές για την μίσθωση τουριστικών λεωφορείων δύναται να καλύπτουν ένα ή 

περισσότερα δρομολόγια εκδρομών ή προγραμμάτων.. 

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ , όπως αναλύονται σε σχετικούς πίνακες του 

παραρτήματος Α΄ της προκήρυξης, ανέρχονται στα ποσά ως εξής :   

1) ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  η προϋπολογισθείσα 

δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  19.000,00 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 
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2) ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  η προϋπολογισθείσα δαπάνη 

ανέρχεται στο ποσό των  34.700,00 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α . 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ανέρχεται στο ποσό των  53.700,00  ΕΥΡΩ    συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  

                       

Άρθρο 1 

Χρόνος υποβολής προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές μέχρι  τις  09.00 π.μ. της εργάσιμης ημέρας της διενέργειας του διαγωνισμού, 

ήτοι μέχρι την   21/04/2008  ημέρα Μ.  Δευτέρα   .  

2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την ώρα 09.00 π.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού στην ταχυδρομική διεύθυνση:  Αγησιλάου 10 - Ημιώροφος, Αθήνα 102 10, 

Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο).  

 

Άρθρο 2 

Χρονολογία διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός  θα αρχίσει   στις  21/04/2008  ημέρα Μ. Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ           

στα Γραφεία του Οργανισμού (οδός Αγησιλάου 10 – Αθήνα  -2ος  όροφος) ενώπιον 

αρμόδιας Επιτροπής  με την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς. 

 Μετά την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών, όλων των ζητούμενων  

δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών,  η επιτροπή  προβαίνει στην αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές και συντάσσεται  

σχετικό  πρακτικό  το οποίο εισάγεται στο Δ.Σ του Ο.Ε.Ε   για τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μπορεί να μετατίθεται η 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποίηση των όρων της 

προκήρυξης. 

 
Άρθρο 3 

Πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύνανται να παρίστανται μόνο οι συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί των.   
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Άρθρο 4 

Δημοσίευση διαγωνισμού 

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  και   στις εφημερίδες  

‘ ΕΞΠΡΕΣ’ και ΄ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ΄. 

     

Άρθρο 5 

Προσόντα: 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, 

Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες, Συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες,  Ενώσεις: 

α) που έχουν στην ιδιοκτησία τους ή στην εκμετάλλευση  ή χρήση τους ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις  , οι οποίες  έχουν ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  από τον ΕΟΤ ή από τη 

Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας και είναι εγγεγραμμένες στο Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας  και Ενοικιαζόμενα  Δωμάτια σε συγκρότημα άνω των δέκα (10 

) δωματίων , τα οποία έχουν  ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή από τη Διεύθυνση  

Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας 

β) που  είναι κύριοι ή νομείς ή κάτοχοι ή εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων .  

 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Με την κάθε προσφορά κατατίθεται υποχρεωτικά εκτός των άλλων και  

εγγυητική επιστολή (σχετικά παράρτημα Α’) 

 
 

Άρθρο 7 

Χρόνος ισχύος προσφορών: 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εξήντα 

(60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη προκήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη 

της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

προκήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 
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Άρθρο 8 

Αντιπροσφορές : 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 9 

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών (σχετική η παραγρ. 10 του Παραρτήματος Α’). 
 
 
 

Άρθρο 10 

Νομική μορφή Κοινοπραξίας που θα παράσχει τις υπηρεσίες εφόσον της      

ανατεθεί η σύμβαση 

Σε περίπτωση που τα κοινοπρακτούντα μέλη είναι μη φυσικά πρόσωπα προ της 

υπογραφής της σύμβασης θα δημοσιεύσουν (νομίμως) στο οικείο Πρωτοδικείο το 

καταστατικό της Κοινοπραξίας . 

Άρθρο 11 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα έχουν συνταχθεί ως τα υποδείγματα του 

Παραρτήματος Γ. 

Άρθρο 12 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης τα 

παραρτήματα Α’, Β’  Γ΄  αυτής, το περιεχόμενο των οποίων δεσμεύει τους συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό, τους αναδόχους και τον Ο.Ε.Ε. 

Άρθρο 13       

      Γνωστοποίηση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου   

    Οι συμμετέχοντες στον υπόψη επαναληπτικό διαγωνισμό  λαμβάνουν γνώση των 

σχετικών με τον υπόψη διαγωνισμό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε. 

με δική τους φροντίδα, υποβάλλοντας σχετική προς τούτο αίτηση, προς Οργανισμό 

Εργατικής Εστίας, Δ/νση Μετεργασιακής Μέριμνας ,Τμήμα Ψυχαγωγίας και Πνευματικών 

Ενασχολήσεων.    
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Άρθρο 14 

Παραλαβή προκήρυξης και των παραρτημάτων Α΄, Β, Γ΄ αυτής  

Για την παραλαβή της παρούσας και των παραρτημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής  , οι 

ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο 504 (Τμήμα Ψυχαγωγίας ) Αγησιλάου 10 – 

5ος όροφος , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , τηλ 210-5286517, 210-5248549  

FAX 210 - 5202941  και στην ιστοσελίδα μας με διεύθυνση http ://  www. oee. gr.  

                                                                            

                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΙΑΠΗΣ  
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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έξι  (6) εβδομάδες . 

 

                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Α1  

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ :            
                                                                                                                                                                 
ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  : Από  11/05/2008  έως 21/06/2008 , αναχώρηση  ΚΥΡΙΑΚΗ  
επιστροφή  ΣΑΒΒΑΤΟ .  

                                                                                        
ΑΑ/

Α 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
  

ΗΜΕΡΕΣ  
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

1.  ΣΕΡΡΕΣ – ΛΙΜΝΗ 

ΚΕΡΚΙΝΗ – ΠΟΡΟΪΑ –

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – 

ΟΧΥΡΑ ΡΟΥΠΕΛ – 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ – 

ΔΡΑΜΑ – ΔΟΞΑΤΟ – 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ,  

ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΤΟΥ ΑΓΓΙΤΗ (ΜΑΑΡΑ) – 

ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ – 

ΚΑΒΑΛΑ    

 

N. ΔΡΑΜΑΣ 

(3 Διανυκτερ.) 

 

( σχετική η παρ.10 

΄΄ κριτήρια 

αξιολόγησης 

προσφορών ) 

 

 

        ή  

 

 

Ν. ΣΕΡΡΩΝ  

( 3 Διανυκτερ. ) 

------------ 

Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

       ή 

 

Ν. ΣΕΡΡΩΝ  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΠΟ 11/05/2008  έως 21/06/2008

Α/Α ΝΟΜΟΙ Ή  

 ΠΟΛΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩ
Ν  ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΚΛΙΝΩΝ  

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ    

ΔΩΜΑΤΙΩΝ  

ΗΜΕΡΕΣ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

1. Επταήμερη 

εκδρομή 

Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

(3 Διανυκτερ.)   

Ή  

( σχετική η 

παρ.10 ΄΄ 

κριτήρια 

αξιολόγησης 

προσφορών )  

Ν. ΣΕΡΡΩΝ  

( 3 διανυκτερ. )  

48 

 

 

ή  

 

48 

Ν. ΔΡΑΜΑΣ   

2 Μονόκλινα 

23 Δίκλινα 

 

Ή  

Ν. ΣΕΡΡΩΝ  

2 Μονόκλινα 

23 Δίκλινα 

 

Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Ή  

Ν. ΣΕΡΡΩΝ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
Επισημαίνεται  ότι σε περίπτωση  που υφίσταται  ανάγκη χορήγησης τρίκλινου 

δωματίου , ο ανάδοχος  υποχρεούται   να προβαίνει  σε προσθήκη  τρίτης  κλίνης  

και να διαμορφώνει χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση για τον Ο.Ε.Ε. ,  

δίκλινα δωμάτια σε τρίκλινα . Ο αριθμός των κλινών  μετά τη διαμόρφωση  

τρίκλινων δωματίων  , για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων  δεν θα 

υπερβαίνει σε καμία περίπτωση των  αριθμό των κατακυρωθέντων κλινών ( π.χ 

δύναται να διατεθούν αντί για 3 δωμάτια  δίκλινα  2  δωμάτια τρίκλινα  ) .  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Α3  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, 

ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ , ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ. 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ  ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

ΝΟΜΩΝ Ή ΠΟΛΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΝΟΜΩΝ Ή 

ΔΗΜΩΝ 

Επταήμερη εκδρομή :  

Ν. ΔΡΑΜΑΣ   ( 3 διανυκτερεύσεις) 

         Ή  

Ν.  ΣΕΡΡΩΝ  ( 3 διανυκτερεύσεις) 

 

Ν. ΔΡΑΜΑΣ  : 19.000,00 

΄Η  

Ν. ΣΕΡΡΩΝ   : 19.000,00 

   

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη έτους 2008 , στους αναλύεται στους ανωτέρω 

πίνακες,  ανέρχεται στο ποσό των : 19.000,00  ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου και 

του Φ.Π.Α . 
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                                                              ΠΙΝΑΚΑΣ Α4 

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΕΣ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ  : Από  08/05/2008  έως 15/06008 , αναχώρηση  Πέμπτη  

επιστροφή  Κυριακή  

Για τη μίσθωση Τουριστικών Λεωφορείων  

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

1 .  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΓΥΡΟΣ 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, 

ΘΕΡΜΟ, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 

ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΗΝΟΣ 

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

(3 Διανυκτερ.)   

Εναλλακτικός Τουρισμός 

            1  

( 48 θέσεων ) 

2.  ΠΥΡΓΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ 

ΟΛΥΜΠΙΑ, 

ΚΑΤΑΚΟΛΛΟ, 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ –

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 (3 Διανυκτερ.)   

            1  

( 48 θέσεων ) 

3 .  Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΓΥΡΟΣ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

(3 Διανυκτερ.) 

 

 

            1  

( 48 θέσεων ) 

4 .  ΛΑΜΙΑ – ΜΟΝΗ 

ΑΓΑΘΩΝΟΣ –

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ – 

ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ – 

ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ – 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ – 

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

( 3 διανυκτερεύσεις) 

            1  

( 48 θέσεων ) 
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                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ  Α5  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  
                ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  
Α/Α  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ                 ΗΜΕΡΕΣ     ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
1.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 

ΓΥΡΟΣ 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, 

ΘΕΡΜΟ, 

ΑΙΤΩΛΙΚΟ, 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 

ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΕΥΗΝΟΣ 

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ  
ΕΩΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ  

από 08/05/2008 

 έως 15/06/2008  

2.  ΠΥΡΓΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ 

ΟΛΥΜΠΙΑ, 

ΚΑΤΑΚΟΛΛΟ, 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ –

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ  
ΕΩΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ  

από 08/05/2008 

 έως 15/06/2008  

3. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

(ΓΥΡΟΣ) 

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ  
ΕΩΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ  
 
 
 

από 08/05/2008 

 έως 15/06/2008  

4 .  ΛΑΜΙΑ – ΜΟΝΗ 

ΑΓΑΘΩΝΟΣ –

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 

– ΜΟΝΗ 

ΔΑΜΑΣΤΑΣ – 

ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ 

– ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ – 

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ  
ΕΩΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ  

από 08/05/2008 

 έως 15/06/2008  

 

 

 



προκηρ ΕΠΑΝΑΛ-Β-2008ΚΛΙΝΩΝ-ΛΕΩΦ-ΕΑΡ.doc 

 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, 

ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ , ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ . 

 

  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

ΝΟΜΩΝ Ή 

ΠΟΛΕΩΝ 

ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡ. 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ-

ΝΑΝΙΑΣ 

(3 Διανυκτερ.)   

Εναλλακτικός 

Τουρισμός 

 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, 

ΘΕΡΜΟ, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 

ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΗΝΟΣ  

8.700,00 

Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 (3 Διανυκτερ.)   

ΠΥΡΓΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, 

ΚΑΤΑΚΟΛΛΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ –ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

9.500,00 

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

(3 Διανυκτερ.)  

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΓΥΡΟΣ)  8.000,00 

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

( 3 διανυκτερεύσεις) 

ΛΑΜΙΑ – ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ –

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ 

– ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ – ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ – 

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 

8.500,00 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη έτους 2008 , όπως αναλύεται στους ανωτέρω 

πίνακες,  ανέρχεται στο ποσό των :  34.700,00 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου και 

του Φ.Π.Α . 

 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) ή των χωρών του ΕΟΧ  και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

ή του κράτους μέλους Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) πρέπει να έχουν συσταθεί 

σύμφωνα με την νομοθεσία κράτους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ και να έχουν την καταστατική 

τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους της Ε.Ο.Χ. Στην περίπτωση κατά 
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την οποία μόνο η καταστατική έδρα των εταιρειών αυτών βρίσκεται στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

ή κράτους – μέλους του ΕΟΧ πρέπει η δραστηριότητάς  τους να παρουσιάζει ουσιαστικό 

και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός κράτους – μέλους, χωρίς όμως ο δεσμός αυτός να 

εξαρτάται από την ιθαγένεια ιδίως των εταίρων ή των μετόχων της εταιρείας ή των μελών 

των οργάνων διοικήσεως, διαχειρίσεως ή εποπτείας της εταιρείας. 

Ως εταιρείες νοούνται οι εταιρείες αστικού ή εμπορικού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση εκείνων που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό. 

 

Συμμετοχή Τουριστικών Γραφείων 

I)ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

Α ) Εφόσον  την κυριότητα  ή εκμετάλλευση του Καταλύματος έχει Φυσικό 

Πρόσωπο , πρωτότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό , με το οποίο ο κύριος  ή εκμεταλλευτής 

του καταλύματος , παρέχει  τη δυνατότητα  προς  το προσφέρον Τουριστικό Γραφείο , της 

χρήσης του απαιτούμενου  αριθμού κλινών  της μονάδας του , για το συγκεκριμένο 

διαγωνισμό .  

Β ) Εφόσον την κυριότητα  ή εκμετάλλευση του καταλύματος  έχει  Α.Ε  , 

ΦΕΚ με την πρόσφατη συγκρότηση  του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε σώμα και 

πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου , από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο το οποίο  

εξουσιοδοτείται να διαθέσει για λογαριασμό  του Νομικού Προσώπου , τον απαιτούμενο 

αριθμό κλινών της μονάδας δεσμεύοντας  το Νομικό Πρόσωπο , στο προσφέρον    

Τουριστικό Γραφείο για τη συμμετοχή του  στον συγκεκριμένο  διαγωνισμό , και 

πρωτότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του  ως άνω εξουσιοδοτηθέντος προσώπου και 

του προσφέροντος Τουριστικού Γραφείου ,από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα  της 

χρήσης του απαιτούμενου  αριθμού κλινών της  Μονάδας για τον συγκεκριμένο 

Διαγωνισμό .  

Γ ) Εφόσον την κυριότητα ή Εκμετάλλευση του Καταλύματος  έχει ΕΠΕ ή 

προσωπική Εταιρεία ( Ο.Ε , Ε.Ε κ.λ.π ),  πρωτότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ 

Νόμιμου Εκπροσώπου του άνω Νομικού Προσώπου  όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον 

καταστατικό αυτού  , το οποίο θα προσκομίζεται και του προσφέροντος Τουριστικού 

Γραφείου από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα της χρήσης  του απαιτούμενου 

αριθμού  κλινών της μονάδας για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό .  
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II) ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Α ) Εφόσον  την κυριότητα  ή εκμετάλλευση του Τουριστικού Λεωφορείου  έχει 

Φυσικό Πρόσωπο , πρωτότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό , με το οποίο ο κύριος  ή 

εκμεταλλευτής του τουριστικού λεωφορείου  , παρέχει  τη δυνατότητα  προς  το 

προσφέρον Τουριστικό Γραφείο , της χρήσης του τουριστικού λεωφορείου για το 
συγκεκριμένο διαγωνισμό .  

Β ) Εφόσον την κυριότητα  ή εκμετάλλευση του τουριστικού λεωφορείου   έχει  Α.Ε ,   

ΦΕΚ αυτής με την πρόσφατη συγκρότηση  του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε σώμα και 

πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου , από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο, το οποίο, για 

λογαριασμό  του Νομικού Προσώπου, εξουσιοδοτείται  να διαθέσει το τουριστικό 

λεωφορείο στο προσφέρον  Τουριστικό Γραφείο, για τη συμμετοχή του  στον συγκεκριμένο  

διαγωνισμό , δεσμεύοντας  το Νομικό Πρόσωπο καθώς και πρωτότυπο Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό μεταξύ του  ως άνω εξουσιοδοτηθέντος προσώπου και του προσφέροντος 

Τουριστικού Γραφείου, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα του Τουριστικού 

Γραφείου   της χρήσης του τουριστικού λεωφορείου  για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό .  

Γ)Εφόσον την κυριότητα ή Εκμετάλλευση του τουριστικού λεωφορείου  έχει 

ΕΠΕ ή προσωπική Εταιρεία ( Ο.Ε , Ε.Ε κ.λ.π ), πρωτότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

μεταξύ Νόμιμου Εκπροσώπου του άνω Νομικού Προσώπου,  όπως αυτός ορίζεται από το 

ισχύον καταστατικό αυτού, το οποίο θα προσκομίζεται και του προσφέροντος Τουριστικού 

Γραφείου, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα της χρήσης  του τουριστικού 

λεωφορείου  για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό .  

Η κυριότητα των τουριστικών λεωφορείων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της οικείας 

Νομαρχίας ή άλλου σχετικού επισήμου εγγράφου.  

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις I & II, όπου αναφέρονται πρωτότυπο Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό , τούτο θα φέρει  σφραγίδες και υπογραφές των συμβαλλομένων .  

 Ελλείψει δε σφραγίδος , θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων 

από Δημόσια  , Δημοτική-Κοινοτική ή  Αστυνομική Αρχή .  

Η συμμετοχή εντολοδόχου του ιδιοκτήτη ή του εκμεταλλευτή ή χρήστη επιτρέπεται 

πάντα αφού αυτός προσκομίσει ειδικό πληρεξούσιο που έχει συνταχθεί ενώπιον 

συμβολαιογράφου, με το οποίο να παρέχεται το δικαίωμα σ’  αυτόν να πάρει μέρος στον 

διαγωνισμό με πλήρη εκπροσώπηση του εντολέα και να δεσμεύσει αυτόν ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής σαν να ήταν παρών. 
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Γίνεται επίσης δεκτή και εξουσιοδότηση με παρόμοιο κείμενο, με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια, Δημοτική –Κοινοτική ή  

Αστυνομική Αρχή. 

Β. Επιπλέον των ανωτέρω : 

 α)  Τα φυσικά πρόσωπα ( έχοντα ατομική επιχείρηση) :   

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2. Πιστοποιητικό μη φυγόποινης  πράξης , έκδοσης  εντός τελευταίου τριμήνου  

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου,   

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου    

τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου 

τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  αναγκαστική διαχείριση. Σε 

περίπτωση  μη χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού από μία εκ των άνω Αρχών, 

λόγω δηλούμενης αναρμοδιότητος , αυτό θα προσκομίζεται από την ετέρα  αρμοδία 

Αρχή   

6 . Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου 

       τριμήνου  περί μη κατάθεσης αιτήσεως για πτώχευση  .  

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου 

       τριμήνου  περί μη κατάθεσης αιτήσεως  για αναγκαστική διαχείριση .  

8. Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  

     κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις, περί μη οφειλής από τα ασφαλιστικά ταμεία (κύρια 

και επικουρικά) που ασφαλίζεται τόσο ο εργοδότης όσο και οι ασφαλισμένοι 

υπάλληλοι , κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και το οποίο έχει 

εκδοθεί ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.  

     Επισημαίνεται ότι θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  υπογεγραμμένη 

από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό στην περίπτωση που δεν απασχολεί 

προσωπικό. 

9. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού και το οποίο θα έχει εκδοθεί για κάθε νόμιμη χρήση, σε πρωτότυπο ή 

φωτοαντίγραφο επικυρωμένο μόνο από την Υπηρεσία μας με την επίδειξη του 
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πρωτοτύπου (σχετ. η αριθμ. 1109793/6134-11/0016/1999 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών). 

     Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων (3), (4), (5) και (6) εκδίδονται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

10. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια Δημόσια Αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

11. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του  

      προσφέροντος ή του ιδίου του προσφέροντος. 

12. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ γραφείου Γενικού Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ. ή τη Δ/νση  

     Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας το οποίο θα  ισχύει κατά την ημερομηνία   

      διενέργειας  του  διαγωνισμού. (Στην περίπτωση συμμετοχής Τουριστικού Γραφείου)  

 

β) Τα Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κλπ.):  

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2. Πιστοποιητικό μη φυγόποινης  πράξης , έκδοσης  εντός τελευταίου τριμήνου : 

     α) Για τις Α.Ε.: του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.  

      β) Για τις Ο.Ε. : των Ομορρύθμων μελών. 

      γ) Για τις Ε.Π.Ε. : του Διαχειριστή.    

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου,  

     α) Για τις Α.Ε.: του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.  

      β) Για τις Ο.Ε. : των Ομορρύθμων μελών. 

      γ) Για τις Ε.Π.Ε. : του Διαχειριστή.    

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου 

τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου 

τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  αναγκαστική διαχείριση .  

Σε περίπτωση μη χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού από μία εκ των άνω Αρχών , 

λόγω δηλούμενης αναρμοδιότητας , αυτό θα προσκομίζεται από την ετέρα αρμοδία 

Αρχή     
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6. Βεβαίωση  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου 

τριμήνου ότι  το Νομικό Πρόσωπο δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση  .  

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου    

τριμήνου περί μη κατάθεσης αιτήσεως για πτώχευση .  

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου     

τριμήνου περί μη κατάθεσης αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση .  

9 . Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου περί μη λύσεως του Νομικού Προσώπου .  

10. Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, από τον οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις, περί μη οφειλής από τα ασφαλιστικά 

ταμεία(κύρια και επικουρικά) που ασφαλίζεται τόσο ο εργοδότης (ανάλογα με την 

μορφή του Νομικού προσώπου, Α.Ε., Ο.Ε, Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) όσο και οι ασφαλισμένοι 

υπάλληλοι ) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και το οποίο έχει εκδοθεί 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.  

    Επισημαίνεται ότι θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86ως ισχύει   

υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό στην περίπτωση που δεν 

απασχολεί προσωπικό. 

11.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι     

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού το οποίο θα έχει εκδοθεί για κάθε νόμιμη χρήση, σε πρωτότυπο ή 

φωτοαντίγραφο επικυρωμένο   μόνο από την Υπηρεσία μας με την επίδειξη του 

πρωτοτύπου  (σχετική η αριθμ.1109793/6134 11/0016/1999 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ).   

    Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6) εκδίδονται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

12. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια Δημόσια Αρχή  που θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

13. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του 

προσφέροντος, ή του ιδίου του προσφέροντος  

14 . ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  από τον Ε.Ο.Τ ή τη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας  

      Περιφέρειας  γραφείου  Γενικού Τουρισμού το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία   
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      διενέργειας  του διαγωνισμού. (Στην περίπτωση συμμετοχής Τουριστικού Γραφείου )  

15. Εφ’  όσον πρόκειται περί ΑΕ. ή ΣΠΕ., πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του νομικού 

προσώπου,   για συμμετοχή αυτού στο διαγωνισμό. 

 Εφ όσον πρόκειται περί Ε.Π.Ε., επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου 

καταστατικού της Εταιρείας, από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπησή της από το 

διαχειριστή και σε περίπτωση λήξεως της θητείας του, πρακτικό εκλογής – διορισμού 

νέου διαχειριστή.   

16.  Αντίγραφο  καταστατικού  εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο 

Πρωτοδικείο. 

γ)  Οι Συνεταιρισμοί: 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

3. Ποινικό Μητρώο κατά τα οριζόμενα ανωτέρω β3 (Νομικά Πρόσωπα)  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  έκδοσης εντός του τελευταίου 

τριμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης  εντός του τελευταίου 

τριμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  αναγκαστική διαχείριση. Σε 

περίπτωση μη χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού από μία εκ των άνω Αρχών , 

λόγω δηλούμενης αναρμοδιότητος , αυτό θα προσκομίζεται από την ετέρα αρμοδία 

Αρχή  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου    

τριμήνου περί μη κατάθεσης αιτήσεως για πτώχευση .  

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου     

τριμήνου περί μη κατάθεσης αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση .  

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου 

τριμήνου    περί μη λύσεως του Συνεταιρισμού .  

9.  Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, από τον οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις, περί μη οφειλής από τα ασφαλιστικά ταμεία(κύρια 

και επικουρικά) που ασφαλίζεται τόσο ο εργοδότης όσο και οι ασφαλισμένοι υπάλληλοι 

) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και το οποίο έχει εκδοθεί ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Επισημαίνεται ότι θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του Ν.1599/86 ως ισχύει   υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό στην 

περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό. 
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10. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού το οποίο θα έχει εκδοθεί για κάθε νόμιμη χρήση, σε 

πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο μόνο από την Υπηρεσία μας με την 

επίδειξη του πρωτοτύπου  (σχετική η αριθμ.1109793/6134-11/0016/1999 απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών ).   

     Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων (3), (4), (5) και (6) εκδίδονται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

11. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του 

προσφέροντος, ή του ιδίου του προσφέροντος. 

12. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  από τον Ε.Ο.Τ ή τη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας 

Περιφέρειας  γραφείου  Γενικού Τουρισμού το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. (Στην περίπτωση συμμετοχής Τουριστικού Γραφείου ) 

  
δ)  Ενώσεις προσώπων 

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε παρέχοντα υπηρεσίες που 

συμμετέχει στην Ένωση.  

2) Ενώσεις προσώπων πλην εταιρειών και συνεταιρισμών θα προσκομίσουν συστατικό 

έγγραφο το οποίο θα έχει υποβληθεί στη αρμόδια Δ.Ο.Υ και θα περιλαμβάνει τα μέλη, 

την έδρα, την ημερομηνία σύστασης, το σκοπό και τον χρόνο διάρκειας.      

3)  Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα , ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις , μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 

παρέχοντα υπηρεσίες  στο διαγωνισμό  που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου. 

4) Η Ένωση παρεχόντων υπηρεσίες  υποβάλλει κοινή προσφορά , η οποία υπογράφεται 

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

είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη . Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των τουριστικών 

λεωφορείων που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

5) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο . Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της μίσθωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

6) Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος 

της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
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αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

7) 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 & όρους. 

8) Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης & στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν αντικαταστάτη. 

9) Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

 
 
 
ε) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες : 

       Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό  κοινοπραξίας , το κάθε μέλος της 

ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωσή του (εάν 

δηλ. πρόκειται περί μέλους φυσικού προσώπου, ή μέλους Α. Ε. ή μέλους Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. 

κ.λ.π., αναλόγως της νομικής του μορφής)  

Επίσης κάθε μέλος της Κοινοπραξίας θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχουσες στην Κοινοπραξία 

Επιχειρήσεις ή τα άτομα που συνέστησαν την Κοινοπραξία, με μόνο σκοπό να αναλάβουν, 

με την ίδια σύνθεση την εκτέλεση του έργου, σε περίπτωση ανάθεσης σ΄ αυτούς, κατόπιν 

του διαγωνισμού, τις εκτέλεσης του προγράμματος ενέχονται και ευθύνονται έναντι του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας, σχετικά με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό ενιαία, 

αδιαίρετα και καθ΄ ολοκληρία. 

 Όσον αφορά στο θέμα των εγγυητικών επιστολών, αυτές θα εκδοθούν για 

λογαριασμό της Κοινοπραξίας ή Συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες (πλην εταιρειών και 

συνεταιρισμών) θα προσκομίσουν συστατικό έγγραφο το οποίο θα  

έχει υποβληθεί στη αρμόδια Δ.Ο.Υ και θα περιλαμβάνει τα μέλη, την έδρα, την ημερομηνία 

σύστασης, το σκοπό και τον χρόνο διάρκειας.      

 
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν : 
 
 
   Α) ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 
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 1. . ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού  .  Σε περίπτωση λήξης  των σχετικών δικαιολογητικών  απαιτείται 

βεβαίωση  από την αρμόδια αρχή  ότι υποβλήθηκαν αυτά  προς  ανανέωση   του 

Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.       Το πιστοποιητικό πυρασφαλείας   πρέπει να είναι σε 

ισχύ  τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όσο και καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης  μίσθωσης κλινών .  

  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν. 1599/86, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από 

τον εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύματος, με την  οποία θα δηλώνονται οι τιμές 

τόσο των διανυκτερεύσεων όσο και του πρωινού, οι οποίες θα υποβληθούν προς 

έγκριση στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και στον Ε.Ο.Τ. και θα ισχύουν για 

όλο το συμβατικό χρόνο στο οποίο αφορά  η προσφορά ( Εαρινό –Εναλλακτικό 

πρόγραμμα). 

    Την εγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση Τιμών από το  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 

Ελλάδος και τον Ε.Ο.Τ., υποχρεούνται να καταθέσουν πριν την υπογραφή της 

σύμβασης στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, οι προσφέροντες τουριστικά καταλύματα 

στους οποίους θα ανατεθεί η μίσθωση κλινών.   

 
 
  Β) ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ       

  1. Επικυρωμένες φωτοτυπίες Αδειών κυκλοφορίας των προσφερομένων τουριστικών 

λεωφορείων. 

  2. Επικυρωμένες φωτοτυπίες Δελτίων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)  

3. Βεβαιώσεις ασφάλισης των τουριστικών λεωφορείων για ατυχήματα για οποιοδήποτε 

λόγο των επιβαινόντων σ΄ αυτά ,πέραν του ασφαλιστηρίου σήματος .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Εγγυήσεις 

Α) Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή  άλλα νομικά πρόσωπα που  

λειτουργούν νόμιμα  στα  κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  έχουν σύμφωνα 
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με τα ισχύοντα το  δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα  έγγραφα των  εγγυήσεων , αν  δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική , θα συνοδεύονται  από επίσημη  μετάφραση.  

Β) Με  την  εγγυητική  επιστολή - που  αποτελεί  αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό  ίδρυμα 

αναλαμβάνει  την υποχρέωση  να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση  

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

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

Γ) Οι  κατωτέρω   αναφερόμενες  εγγυήσεις πρέπει να  περιλαμβάνουν   καταρχήν :  

(1) Την  ημερομηνία  έκδοσης  

(2) Τον  εκδότη  

(3)  Την  υπηρεσία    προς την οποία  απευθύνεται ( Οργανισμός Εργατικής Εστίας)  

(4)  Τον  αριθμό  της  εγγύησης  

(5)  Το  ποσόν  που  καλύπτει  η εγγύηση  

( 6 ) Την πλήρη  επωνυμία  και τη διεύθυνση  του παρέχοντος υπηρεσίες υπέρ  του  

οποίου εκδίδεται η εγγύηση . 

(7)  Τους  όρους  ότι : 

(α)  η  εγγύηση  παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε  εκδότης  παραιτείται της  

ένστασης της διζήσεως . 

(β) το ποσόν  της  εγγύησης  τηρείται  στην  διάθεση της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί τον  

διαγωνισμό  και θα  καταβληθεί  ολικά  ή  μερικά  μέσα  σε  τρεις  (3)  ημέρες  μετά  από 

απλή έγγραφη  ειδοποίηση 

(γ) σε  περίπτωση κατάπτωσης  της  εγγύησης  , το ποσόν  της  κατάπτωσης  υπόκειται  

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου . 

(δ) ο εκδότης  της  εγγύησης υποχρεούται  να προβεί  στην  παράταση  της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα   από  έγγραφο  της  αρμόδιας  υπηρεσίας , που θα υποβληθεί  πριν  

από  την ημερομηνία λήξης  της  εγγύησης  

Εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό ( ΠΡΟΣΟΧΗ : Επισυνάπτονται 2 

υποδείγματα στο  παράρτημα Γ΄). 

 

 

 

 

• Εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό για τα Τουριστικά Καταλύματα  
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 α. Η  εγγύηση  αυτή  εκδίδεται  υπέρ  του  συμμετέχοντος για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε 

ποσοστό 5%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ ανά προορισμό 

διανυκτέρευσης  ( σχετικός ο πίνακας προϋπολογισμών σελίδα 9  )    . 

β. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών , για περισσότερους του ενός προορισμούς 

διανυκτερεύσεων ,  το ποσοστό 5% της εγγυήσεως συμμετοχής , υπολογίζεται επί του 

συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού με ΦΠΑ  από την οικεία προκήρυξη , στους 

προσφερόμενους από τον συμμετέχοντα  προορισμούς διανυκτερεύσεων . 

γ. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων για έναν προορισμό – διανυκτέρευση , καταθέσει 

τμηματική προσφορά ( περιορισμένο αριθμό κλινών – διανυκτερεύσεων από τον 

αναφερόμενο στον πίνακα Α2 σελίδα 8  ), η εγγύηση θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης   με ΦΠΑ  από την οικεία προκήρυξη , το οποίο θα 

αντιστοιχεί προϋπολογιστικά  στον προσφερόμενο από τον συμμετέχοντα   αριθμό 

κλινών-διανυκτερεύσεων   .  

δ .  Τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια β΄& γ΄ ισχύουν υποχρεωτικά και για την 

περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλλει  περιορισμένο αριθμό κλινών – 

διανυκτερεύσεων σε περισσότερους  του ενός προορισμούς διανυκτερεύσεων. 

ε.  Η  εγγύηση  συμμετοχής   περιλαμβάνει  εκτός  των  προϋποθέσεων  της περ. Γ της  

παρ. 3  και τα ακόλουθα : 

(Ι) Την  σχετική  προκήρυξη   

(ΙΙ)    Την ημερομηνία  διαγωνισμού και τις προς παροχή υπηρεσίες 

(ΙΙΙ) Την  ημερομηνία  λήξης  της ισχύος  της εγγύησης ήτοι  22/07/2008. ( Η εγγύηση 

πρέπει να  ισχύει  τουλάχιστον επί ένα  μήνα  μετά  τη  λήξη   του  χρόνου ισχύος  της 

προσφοράς   που ζητά  η προκήρυξη). 

 

• Εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό για τα Τουριστικά Λεωφορεία  

α. Η  εγγύηση  αυτή  εκδίδεται  υπέρ  του  συμμετέχοντος για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε 

ποσοστό 5%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ ανά προορισμό – εκδρομή 

β . Σε περίπτωση κατάθεσης  προσφορών για περισσότερους  του ενός προορισμού – 

εκδρομής , το ποσοστό 5% της εγγυήσεως συμμετοχής , υπολογίζεται επί του 

συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού  με ΦΠΑ , από την οικεία προκήρυξη , στους 

προσφερόμενους από τον συμμετέχοντα  προορισμούς – εκδρομές . 

γ.  Η  εγγύηση  συμμετοχής   περιλαμβάνει  εκτός  των  προϋποθέσεων  της περ. Γ της  

παρ. 3  και τα ακόλουθα : 

(Ι) Την  σχετική  προκήρυξη   

(ΙΙ)    Την ημερομηνία  διαγωνισμού και τις προς παροχή υπηρεσίες 



προκηρ ΕΠΑΝΑΛ-Β-2008ΚΛΙΝΩΝ-ΛΕΩΦ-ΕΑΡ.doc 

 2

 

(ΙΙΙ) Την  ημερομηνία  λήξης  της ισχύος  της εγγύησης ήτοι  22/07/2008 . ( Η εγγύηση 

πρέπει να  ισχύει  τουλάχιστον επί ένα  μήνα  μετά  τη  λήξη   του  χρόνου ισχύος  της 

προσφοράς   που ζητά  η προκήρυξη). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !   

ε. Αναγκαία  στοιχεία  εγγύησης συμμετοχής  κατά  την υποβολή  της με την  

προσφορά  είναι τα κατωτέρω και η έλλειψη αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της 

προσφοράς διότι δεν υπάρχει  δυνατότητα  να συμπληρωθούν εκ των υστέρων: 

(1) η ανάληψη  υποχρέωσης  από το  πιστωτικό  ίδρυμα  να  καταβάλει  ορισμένο  

ποσό με μόνη την  δήλωση εκείνου  προς τον  οποίο  απευθύνεται . 

(2) ο  αριθμός  της  προκήρυξης  

(3) το  ποσόν  που  καλύπτει  η εγγύηση . 

(4) η  ημερομηνία  έκδοσής  της . 

(5) τα  στοιχεία  του  συμμετέχοντα υπέρ   του  οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν  ελλείψεις  της  εγγύησης συμμετοχής  πέραν  των αναγκαίων  στοιχείων μπορούν 

να καλύπτονται   εκ των  υστέρων εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

που θα ζητηθεί  αυτό γραπτά εκ μέρους της επιτροπής και οπωσδήποτε προ της 

εισαγωγής του σχετικού πρακτικού στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.  

 
 
 

Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου: 

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 

β. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής,  γίνεται εκποίηση των εντόκων 

γραμματίων του Δημοσίου,  στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της 

εκποίησής τους  

γ. Η επιστροφή εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή 

τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με την υπογραφή 

σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή 

ανατέθηκε η μίσθωση μετά την κατάθεση της προβλεπομένης εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και μέσα σε πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Στην περίπτωση που ο καταθέτης δεν ανακηρυχθεί ανάδοχος, η εγγύηση 

επιστρέφεται σ’ αυτόν μετά την ανακοίνωση  κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ  

        Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών 

δεν έχουν υποβληθεί εντός του φακέλου της προσφοράς δικαιολογητικά ή 

πιστοποιητικά ή καταστατικά κ.λ.π., εξαιρουμένων της εγγυητικής επιστολής, της 

τεχνικής προσφοράς και του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, αυτά είναι 

δυνατόν να κατατεθούν εκ των υστέρων, εντός ολιγοήμερης προθεσμίας η οποία θα 

ταχθεί γραπτώς από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, και η οποία 

οπωσδήποτε θα λήγει πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών .    

 
Επί  των ανωτέρω ισχύει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΑΔΠ/Α/18211/11-8-2006. (Αφορά στην προσκόμιση 

των ως άνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, με ευθύνη των συμμετεχόντων).   
  

4) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Εφ' όσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους έγκαιρα τα σχετικά με τον 

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, 

μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  

Εφ' όσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα 

του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 

που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

 
 5) Τρόπος υποβολής προσφορών :  

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και των παραρτημάτων αυτής δεν 

λαμβάνονται υπόψη.  

 Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα 

αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής 

της προθεσμίας που καθορίζεται από τη προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν 

μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την διαδικασία του άρθρου 1 της προκήρυξης. ΄Όλες 

οι προσφορές, με οποιοδήποτε τρόπο και αν κατατεθούν, θα αποσφραγίζονται την ίδια 

ώρα. 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
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α. Η λέξη " ΠΡΟΣΦΟΡΑ " με Κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη μίσθωση (Οργανισμός 

Εργατικής Εστίας -  Διεύθυνση Μετεργασιακής Μέριμνας - Τμήμα Ψυχαγωγίας και 

Πνευματικών  Ενασχολήσεων) 

γ. Ο αριθμός της προκήρυξης  

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ :  Υποβάλλονται  χωριστές  προσφορές και χωριστές εγγυητικές 

επιστολές:  

α.  Για μίσθωση κλινών  του Εαρινού-Εναλλακτικού εκδρομικού προγράμματος 2008 

β. Για μίσθωση Τουριστικών Λεωφορείων του Εαρινού-Εναλλακτικού εκδρομικού  

    προγράμματος 2008 

           6) Προσφορές: 

Η προσφορά θα συντάσσεται  σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα ανά περίπτωση 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)και  θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, θα περιλαμβάνει:  

 

Α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΛΙΝΩΝ  ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

1. Την προσφερόμενη τιμή σε  ΕΥΡΩ   έκαστου δωματίου μονόκλινου, δίκλινου,  για 

διανυκτέρευση  ΜΟΝΟ . Κάθε δωμάτιο θα διαθέτει απαραίτητα    ατομικό λουτρό,  

παροχή θερμού ύδατος και θέρμανση..  

2. Την προσφερόμενη τιμή πρωϊνού ανά άτομο και ανά ημέρα. 

Στις προσφερόμενες τιμές (των ανωτέρω 1 & 2 εδαφίων) θα συμπεριλαμβάνονται 

απαραιτήτως  όλες οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ο Δημοτικός Φόρος &  ο Φ.Π.Α. 

κ.λ.π. 

3. Τον αριθμό των προσφερόμενων δωματίων (μονόκλινων, δίκλινων )  

4. Το χρονικό διάστημα και τις ημέρες της εβδομάδας, κατά τις οποίες προσφέρονται τα 

δωμάτια αυτά, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα των απαιτούμενων, για μίσθωση, 

κλινών.  

5. Το όνομα του νομίμου εκπροσώπου. 

6.Την επωνυμία του τουριστικού καταλύματος 

7. Την κατηγορία και την τάξη του τουριστικού καταλύματος 

8. Την έδρα της επιχείρησης και την διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος (οδός, 

αριθμός, πόλη, αριθμός τηλεφώνου, ΤΕΛΕΧ ΚΑΙ FAX). 

9. Ημερομηνία συμπλήρωσης της προσφοράς. 
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10. Όσα τουριστικά καταλύματα διαθέτουν δωμάτια με  ψυγείο, Τ.V. και διαθέτουν χώρους 

ενδιαίτησης και ψυχαγωγίας (σαλόνι, εστιατόριο, μπαρ κλπ.) θα το συμπεριλάβουν στην 

προσφορά τους.   

 
Β) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Η προσφορά θα συντάσσεται  και  θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, 

θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλην των τακτικών και ένα τουλάχιστον ισάξιο 

εφεδρικό τουριστικό λεωφορείο (άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη) 

Στην προσφορά  θα αναγράφεται :  

1. Ο αριθμός των τουριστικών λεωφορείων που προσφέρουν για μίσθωση, 

περιλαμβανομένων και των εφεδρικών. 

2. Οι αριθμοί κυκλοφορίας των ανωτέρω τουριστικών λεωφορείων και η ημερομηνία της 

πρώτης άδειας κυκλοφορίας.  

3. Ο αριθμός θέσεων καθημένων επιβατών, βάσει εκδοθείσης άδειας κυκλοφορίας από το 

αρμόδιο Υπουργείο. 

4. Η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ,  κατά θέση με επιστροφή, περιλαμβανομένων και των 

νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων, τυχόν διοδίων( συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

της Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου) , εξόδων F/ B  τουριστικών λεωφορείων κ.λ.π.  και του 

Φ.Π.Α.  

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται μετακίνηση από το Ρίο στο 

Αντίρριο και αντίστροφα, είναι υποχρεωτική η διέλευση από τη Γέφυρα.  

     Στην τιμή που θα προσφέρεται, ΔΕΝ  θα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα 

διανυκτέρευσης  του οδηγού ή των οδηγών, των οποίων η διανυκτέρευση θα γίνεται με 

ευθύνη του αναδόχου. 

     Η εκκίνηση των τουριστικών λεωφορείων θα γίνεται από την  Αθήνα. 

        

     Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο 

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στη παράγραφο 5 του παραρτήματος 

αυτού. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η 

εγγύηση συμμετοχής. 
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β.  Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο μ ε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Ο φάκελος τεχνικής 

προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου  . 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται  σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

". Ο φάκελος  οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

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

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει 

την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 

όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφορές θα φέρουν την σφραγίδα της επιχείρησης και τα στοιχεία του 

αρμοδίου της επιχείρησης. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους του 

όρους της προκήρυξης  καθώς και των παραρτημάτων Α΄, Β΄, Γ΄  αυτής  εκτός εάν κατά 

περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα  τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περί πτώση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 

της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της παρούσας προκήρυξης και 

των παραρτημάτων αυτής, προκειμένου  να αξιολογηθούν. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

"απαράδεκτη " κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της 

προσφοράς.  Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από  αρμόδιο όργανο,  είτε 

ενώπιόν του,  είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση 

του Οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

7) Συμπλήρωση ή αποσαφήνιση εγγράφων και πιστοποιητικών 

Η επιτροπή δύναται να προσκαλεί γραπτά τους διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν 

τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ή να τα αποσαφηνίσουν. 

Η συμπλήρωση ή αποσαφήνιση των ανωτέρω έγγράφων και πιστοποιητικών 

ολοκληρώνεται οπωσδήποτε πριν την εισαγωγή του πρακτικού με την πρόταση 

κατακύρωσης στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. 
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8) Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών: 

    Η Επιτροπή παραλαβής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 2 της προκήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται 

μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η 

τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και 

αποσφραγίζεται εφ΄ όσον η τεχνική προσφορά γίνει αποδεκτή από την επιτροπή του 

διαγωνισμού.   

2. Μετά την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών, των δικαιολογητικών, των τεχνικών 

προσφορών  η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  προβαίνει στην αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές  με βάση την 

προβλεπόμενη από την προκήρυξη διαδικασία .   

Όσες προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

Στη συνέχεια  συντάσσεται πρακτικό κατακύρωσης (ΑΜΕΣΑ)  για το Εαρινό-

Εναλλακτικό, το οποίο εισάγεται  στο Δ.Σ του ΟΕΕ για τη λήψη  σχετικής  απόφασης  .  

 

 

 

 

 

 

  

        9) Επιτόπιος έλεγχος τουριστικών καταλυμάτων και  τουριστικών λεωφορείων 

που προσφέρθηκαν στο διαγωνισμό 

Ο επιτόπιος έλεγχος των προσφερθέντων τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικών 

λεωφορείων και δραστηριοτήτων γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση  

του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. 

Η επιτροπές συντάσσουν σχετικές  εκθέσεις , τις οποίες παραδίδουν στην αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού. 
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10) Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών  

Η αξιολόγηση των αποδεκτών προσφορών γίνεται βάσει  κριτηρίων ανάλογα με την 

σημασία που τους προσδίδεται, τα οποία αναφέρονται κατωτέρω κατά φθίνουσα τάξη ως 

εξής : 

Α.  ΓΙΑ  ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

α ) Γενική κατάσταση (τοίχοι, δάπεδα, θύρες, παράθυρα, εξοπλισμός – έπιπλα δωματίων, 

κατάσταση λουτρών, άνεση και εξοπλισμός χώρων υποδοχής)  εμβαδόν δωματίων, 

ύπαρξη σ΄ αυτά εξώστη, άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του 

τουριστικού καταλύματος.  

β)  Εξυπηρέτηση της εκδρομής (Για την περίπτωση που πραγματοποιούνται 

δραστηριότητες απόσταση από τον τόπο πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων, 

τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το κατάλυμα, φυσικό περιβάλλον, παροχή 

δυνατοτήτων καλύτερης εξέλιξης του προγράμματος της εκδρομής, παροχή  

δυνατότητας στάθμευσης λεωφορείου – πούλμαν προς άμεση και ακίνδυνη επιβίβαση – 

αποβίβαση εκδρομέων, καθώς και μη επίπονης μεταφοράς των αποσκευών αυτών). 

γ)  Χρήση  , ψυγείου, τηλεόρασης  εντός των δωματίων  , ύπαρξη τηλεφώνου εντός των 

δωματίων. 

      Εφ΄ όσον, προκύπτει από την οικονομική προσφορά ότι στην τιμή των 

προσφερομένων μονόκλινων, δίκλινων δωματίων, δεν περιλαμβάνεται η χρήση ψυγείου 

και τηλεόρασης  αυτά θεωρούνται ως ελλείποντα από το κατάλυμα και δεν 

αξιολογούνται. 

 δ) Κατηγορία τουριστικού καταλύματος  (εάν είναι κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή μη 

κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα) . Τάξη  ,  Αστέρια ή Κλειδιά ( σύμφωνα με την κατηγορία 

π.χ κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ. )   

 ε ) Τιμή 

 στ ) Τα πέραν  της ελαχίστης  συνθέσεως  πρωινού ,  προσφερόμενα είδη (Η ελάχιστη 

σύνθεση του πρωινού , προβλέπεται  στην  αριθμ. 14/89 Αγορανομική Διάταξη,  ΦΕΚ 

343Β/11-5-89). 

ζ) Οποιαδήποτε επι πλέον προσφορά προς όφελος των συμμετεχόντων στις εκδρομές 

δικαιούχων του Οργανισμού.  

 η)  Περιβάλλων χώρος   

  θ ) Ύπαρξη εντός των δωματίων ηλεκτρικής συσκευής παρασκευής φαγητού  
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     Εφόσον προκύπτει από την οικονομική προσφορά ότι στην τιμή των προσφερομένων 

δωματίων δεν περιλαμβάνεται η χρήση ηλεκτρικής συσκευής παρασκευής φαγητού, 

αυτή θεωρείται    ελλείπουσα από το κατάλυμα και δεν αξιολογείται                                                   

  ι)   εστιατόριο σε λειτουργία, αίθουσα πρωινού 

  ια  ) Χρήση εντός δωματίου  σεσουάρ (πιστολάκι) 

Προσφορές τουριστικών καταλυμάτων χωρίς πρωινό και θέρμανση απορρίπτονται 

ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :  

Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών τουριστικών καταλυμάτων για διανυκτερεύσεις 

εκδρομέων στο  Ν. Σερρών , αυτές δύνανται να αξιολογηθούν από την επιτροπή του 

διαγωνισμού ΜΟΝΟ στις κατωτέρω περιπτώσεις : 

 

α ) Εφόσον δεν έχει κατατεθεί προσφορά τουριστικού καταλύματος για το Ν. Δράμας και  

 

β ) Εφόσον οι κατατεθείσες προσφορές για το Ν. Δράμας είναι απαράδεκτες ή κρίνονται 

μη συμφέρουσες από οικονομική άποψη , σύμφωνα με τα ανωτέρω α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ,ι,ια 

κριτήρια αξιολόγησης .    

 Β. ΓΙΑ  ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 1) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους  της προκήρυξης 

2) Η καταλληλότητα των προσφερομένων τουριστικών λεωφορείων  

3)Η ποιότητα των ελαστικών  

4)Το έτος πρώτης κυκλοφορίας ( στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ) 

 5) Η ιπποδύναμη του κινητήρα 

 6) Η ποιότητα Θέρμανσης –κλιματισμού . 

 7) Η ποιότητα των καθισμάτων (σταθερότητα, δυνατότητα ρύθμισης πλάτης καθισμάτων, 

καλή  λειτουργία  μπράτσων, κατάσταση ταπετσαρίας) 

 8) Η καλή λειτουργία και στεγανότητα των θυρών  

 9) Καλή κατάσταση και στεγανότητα ανοιγμάτων οροφής 

10) Γενική εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση  

11) Η  τιμή 

12) Η ποιότητα της μικροφωνικής εγκατάστασης  

13) Ποιότητα υαλοπινάκων, ποιότητα αλεξηλίων και διάθεση ζώνης ασφαλείας στη θέση 

του συνοδού 

14) Ύπαρξη ψυγείου 
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15) Ύπαρξη τηλεόρασης 

16) Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής . 

 Η επιτροπή δύναται να επιλέξει ως τακτικά, τουριστικά λεωφορεία προσφερθέντα 

ως εφεδρικά και αντιστρόφως.    

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από την προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 

παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις. 

 

11) Αύξηση ή μείωση τιμών  μετά την υποβολή της προσφοράς 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 Κάθε αύξηση ή μείωση της τιμής του μισθώματος  των κλινών γενικά των ειδών του 

εξοπλισμού , του προσωπικού  ,    κ.λ.π. μετά την προσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη για 

αύξηση ή μείωση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

 Κάθε αύξηση ή μείωση της τιμής των εισιτηρίων και γενικά των ειδών κίνησης των 

τουριστικών λεωφορείων, αποδοχών του προσωπικού τους κ.λ.π.,  μετά την προσφορά, 

δεν λαμβάνεται υπόψη για αύξηση ή μείωση των τιμών που προσφέρθηκαν.   

 

12) Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 

Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της 

μπορεί να προτείνει στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. : 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

α. Κατακύρωση του διαγωνισμού για όλον τον απαιτούμενο αριθμό κλινών ή για μικρότερο 

αριθμό αυτών & επανάληψη για τη μίσθωση των υπολοίπων . 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή 

μή των όρων & των τεχνικών προδιαγραφών . 
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γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

δ. Την κατανομή μεταξύ περισσοτέρων με ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια 

κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του  αναδόχου. 

ε. Ματαίωση της μίσθωσης. 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

α .Κατακύρωση του διαγωνισμού για όλον τον απαιτούμενο αριθμό τουριστικών 

λεωφορείων  ή για μικρότερο αριθμό αυτών & επανάληψη για τη μίσθωση των 

υπολοίπων . 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή 

μή των όρων & των τεχνικών προδιαγραφών . 

γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

δ. Την κατανομή μεταξύ περισσοτέρων με ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια 

κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του  αναδόχου. 

ε. Ματαίωση της μίσθωσης. 

 

13) Προϋπόθεση υπογραφής σύμβασης  

Προϋπόθεση υπογραφής της σύμβασης είναι  η εξεύρεση κατάλληλου καταλύματος  

και κατάλληλου τουριστικού λεωφορείου.  

 

 

 

 

 

14) Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης 

Στον ανάδοχο τον οποίο έγινε κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την 

ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφό της σύμβασης που 

ακολουθεί, έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας  και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτής. 

15) Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης . 
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α.  Ο παρέχων τις υπηρεσίες στον  οποίο  έγινε  η κατακύρωση  ή η ανάθεση , 

υποχρεούται  να καταθέσει εγγύηση καλής  εκτέλεσης  των  όρων της σύμβασης , το  

ύψος  της οποίας αντιστοιχεί  σε ποσοστό  10%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας, 

χωρίς  τον  Φ.Π.Α.  

β .Η εγγύηση  κατατίθεται  προ  ή κατά  την  υπογραφή της  σύμβασης . 

γ. Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  περιλαμβάνει  εκτός  των  προϋποθέσεων της περ. Γ της 

παρ. 3 του παραρτήματος αυτού και τα ακόλουθα :  

(Ι)  Τον  αριθμό  της  σχετικής  προκήρυξης  και τις προς παροχή υπηρεσίες. 

(ΙΙ)  Την  ημερομηνία   λήξης  της ισχύος  της εγγύησης . Ο  χρόνος  ισχύος  της εγγύησης  

πρέπει να είναι   μεγαλύτερος  κατά δύο (2) μήνες από τον  συμβατικό χρόνο της 

παροχής των υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην σύμβαση. 

     Στην περίπτωση ένωσης, Κοινοπραξίας, ή σύμπραξης παρεχόντων υπηρεσίες,  οι 

εγγυήσεις περιλαμβάνουν & τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης, της Κοινοπραξίας ή σύμπραξης παρεχόντων υπηρεσίες . 

 

16) Συμβάσεις: 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία ή σχετική 

σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στο κείμενο της 

σύμβασης θα περιλαμβάνεται διάταξη ότι όλοι οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού 

και των παραρτημάτων αυτής, και κάθε συναφής διάταξη Νόμου κ.λ.π.  για κάθε 

περίπτωση ισχύουν σαν όροι του γραπτού συμφωνητικού για την μίσθωση  για την οποία 

γίνεται η προκήρυξη και διέπουν τις σχέσεις των δύο μερών (αναδόχου και Εργατικής 

Εστίας),είτε γραφούν είτε όχι, είτε αναφερθούν αυτοί είτε όχι στο συμφωνητικό. Το κείμενο 

της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, προκήρυξη και παραρτήματα Α΄, Β,΄ Γ΄ αυτής και απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο  προβλέπεται από συμβατικό όρο, ή όταν 

συμφωνούν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε. 

 

17) Υπογραφή σύμβασης και υποβολή απαιτουμένων δικαιολογητικών: 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός οφείλει, με τη λήψη του 

κατακυρωτικού εγγράφου, να επικοινωνήσει με το Γραφείο Νομικού Σύμβουλου του 

Οργανισμού μας, Αγησιλάου 10 - 5ος όροφος - τηλ. 2105220789, για να πληροφορηθεί 

σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, για την υπογραφή της 
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σύμβασης και στη συνέχεια να προσέλθει μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 14 του παραρτήματος αυτού στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του 

Οργανισμού , προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν για την 

υπογραφή  της σχετικής σύμβασης. 

   Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, απαραίτητη είναι η προσκόμιση εκτός 

της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και των παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικών: 

Εάν την εκμετάλλευση έχει Νομικό Πρόσωπο θα προσκομίζει το καταστατικό της 

Εταιρείας με όλα  τα τυχόν τροποποιητικά αυτού καθώς και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, 

εάν πρόκειται περί προσωπικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (δηλαδή ΕΕ, ΕΠΕ, 

κλπ.) ή της Νομαρχίας εάν πρόκειται περί Α.Ε (“περί μη τροποποιήσεως του τελευταίου 

καταστατικού”). 

Εάν πρόκειται περί ατομικής επιχείρησης θα προσκομίζεται βεβαίωση από την 

αρμόδια εφορία στην οποία ανήκει, ότι δεν έχει γίνει διακοπή άσκησης του επιτηδεύματος 

κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης καθώς επίσης της αστυνομικής ταυτότητας. Σε 

περίπτωση δε αλλαγής στοιχείων αυτής και δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. 

Εάν πρόκειται για συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, 

συστατικό (συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο υποβληθέν στην οικεία Δ.Ο.Υ) ή 

καταστατικό δημοσιευμένο νομίμως στο οικείο Πρωτοδικείο, κατά περίπτωση.  

 Εάν η σύμβαση δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον ανάδοχο, τότε πρέπει ο 

υπογράφων να προσκομίζει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με 

θεωρημένο το γνήσιο της  υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την αρμόδια Αρχή με 

την οποία να παρέχεται το δικαίωμα στον εξουσιοδοτημένο να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση έχοντας πλήρη εκπροσώπηση του εξουσιοδοτούντος και να δεσμεύει αυτόν με 

την υπογραφή του για τους όρους της σύμβασης. 

Εφόσον πρόκειται περί Α.Ε. ή  ΣΠΕ, πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νομικού 

Προσώπου  που να παρέχεται κατά τα παραπάνω εξουσιοδότηση του υπογράφοντα. 

Εφόσον πρόκειται περί Ε.Π.Ε. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου 

καταστατικού της εταιρίας από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπησή της  και σε 

περίπτωση λήξη της θητείας του πρακτικό εκλογής – διορισμού νέου διαχειριστή.     

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στο 

πρόσωπο του αναδόχου οφείλει αυτός έγκαιρα, να υποβάλλει τα νομιμοποιητικά  περί 

αυτού έγγραφα. 

        Υπεύθυνη Δήλωση Τιμών, για διανυκτερεύσεις και πρωινό, που θα έχει  εγκριθεί από 

το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον Ε.Ο.Τ.  η οποία θα ισχύει για τον 

συμβατικό χρόνο διάρκειας του εκάστου προγράμματος.     
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18) Περίπτωση  ατυχήματος: 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

Σε περίπτωση ατυχήματος εκδρομέα ή εκδρομέων, εξ υπαιτιότητας του ή των 

αναδόχων ή των οργάνων αυτών, εκ πταίσματος βαρείας ή ελαφράς αμέλειας, πέραν από 

τις κυρώσεις που επιβάλλει ο Νόμος, συνεπάγεται και την ποινή της απώλειας της αξίας 

ολοκλήρου του μισθώματος των κλινών της ημερομηνίας της εκδρομής κατά την οποία 

συνέβη το ατύχημα. 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Σε περίπτωση ατυχήματος των εκδρομέων, που ενδεχόμενα θα μπορούσε να συμβεί 

στη διάρκεια της εκδρομής ή στην επιβίβαση ή αποβίβαση των εκδρομέων ή στο χρόνο 

στάθμευσης, εντός του τουριστικού λεωφορείου, προερχομένου ‘’ εξ΄ υπαιτιότητας του ή 

των αναδόχων ή των οργάνων αυτών εκ πταίσματος ή βαρείας ή ελαφράς αμέλειας " εκτός 

από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Νόμος, συνεπάγεται την ποινή της απώλειας 

ολοκλήρου του μισθώματος του τουριστικού λεωφορείου, στο οποίο έγινε το ατύχημα και 

την υποχρέωση του αναδόχου να μεταφέρει τους εκδρομείς στον τόπο τους. 

19) Ανωτέρα βία: 

 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα ( 10 ) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

 

20) Καταγγελία της σύμβασης -  ματαίωση εκδρομής ή γκρούπ εκδρομής (ανά 

λεωφορείο)- μετάθεση ημερομηνίας έναρξης και ημερομηνία λήξης του 

προγράμματος - παράταση ισχύος της σύμβασης – μετάθεση χρόνου 

πραγματοποίησης ματαιωθείσης εκδρομής για απρόβλεπτους λόγους ή για λόγους 

ανωτέρας βίας. 

Α) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

Ο Ο.Ε.Ε  διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για 

οποιοδήποτε λόγο κρίνει εύλογο και επιβεβλημένο αζημίως να καταγγείλει την σύμβαση εξ 

ολοκλήρου ή να ματαιώσει την πραγματοποίηση ορισμένων εκδρομών ή γκρούπ 

εκδρομής (ανά λεωφορείο) του προγράμματος ή να μεταθέσει τον χρόνο 
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πραγματοποίησης ματαιωθείσης, για απρόβλεπτους λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, 

εκδρομής ή γκρούπ  εκδρομής (ανά λεωφορείο). 

 Το Δ.Σ. του Οργανισμού  δύναται επίσης με απόφαση του να μεταθέσει την 

ημερομηνία έναρξης του προγράμματος μέχρι τέσσερις (4) ,  εφ’ όσον αυτό κριθεί σκόπιμο 

ή αναγκαίο με αντίστοιχη κατά τον αυτό τρόπο παράταση. (Σε καμία περίπτωση όμως δεν 

θα υπερβεί την χρονική διάρκεια των έξι (6) εβδομάδων , εκτός αν άλλως αποφασίσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με αιτιολογημένη Απόφαση  ) .   

Τα ανωτέρω θα ισχύουν και σε περίπτωση μη πραγματοποίησης κάποιας εκδρομής 

στο σύνολό της ή γκρούπ εκδρομής ανα λεωφορείο για οποιονδήποτε λόγο, κατά την 

διάρκεια του προγράμματος.     

 Προϋπόθεση εγκυρότητας της παρά της Εργατικής Εστίας, παράτασης ισχύος ή 

καταγγελίας σύμβασης ή ματαίωσης μίσθωσης κλινών (στο σύνολο κάθε εκδρομής ή 

γκρούπ εκδρομής(ανά λεωφορείο)) , για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και η μεταφορά 

έναρξης και λήξης του προγράμματος είναι η προειδοποίηση του αναδόχου, της 

επιθυμητής ημερομηνίας λύσης της σύμβασης ή της ματαίωσης των διανυκτερεύσεων 

κ.λ.π. πλην  της περιπτώσεως κατά την οποία η έγκαιρη προειδοποίηση του αναδόχου 

δεν είναι εφικτή λόγω του ότι η ματαίωση της εκδρομής στο σύνολό της ή γκρούπ 

εκδρομής (ανά λεωφορείο) οφείλεται σε απρόβλεπτους λόγους (απεργία εργαζομένων σε 

μέσα μαζικής μεταφοράς, αδυναμία διέλευσης οχημάτων για διαφόρους λόγους, αλλαγή ή 

ματαίωση ή καθυστέρηση πραγματοποίησης δρομολογίων πλοίων,   ή σε λόγους 

ανωτέρας βίας (απαγόρευση απόπλου πλοίων, απεργία, καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.) Τα 

ανωτέρω θα ισχύουν και σε περίπτωση μη πραγματοποίησης κάποιας εκδρομής στο 

σύνολό της ή γκρούπ εκδρομής ανά λεωφορείο για οποιονδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια 

του προγράμματος.    

Β) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Ο Ο.Ε.Ε διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για 

οποιοδήποτε λόγο κρίνει εύλογο και επιβεβλημένο αζημίως να καταγγείλει την σύμβαση εξ 

ολοκλήρου ή να ματαιώσει την πραγματοποίηση ορισμένων εκδρομών ή γκρούπ 

εκδρομής (ανά λεωφορείο)του προγράμματος ή να μεταθέσει τον χρόνο πραγματοποίησης 

ματαιωθείσης, για απρόβλεπτους λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, εκδρομής ή γκρούπ 

εκδρομής (ανά λεωφορείο).   

Προϋπόθεση εγκυρότητας της παρά της Εργατικής Εστίας, παράτασης ισχύος ή 

καταγγελίας σύμβασης ή ματαίωσης δρομολογίων στο σύνολο κάθε εκδρομής ή γκρούπ 

εκδρομής , για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και η μεταφορά έναρξης και λήξης του 

προγράμματος είναι η προειδοποίηση του αναδόχου, της επιθυμητής ημερομηνίας λύσης 
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της σύμβασης ή της ματαίωσης δρομολογίου ή δρομολογίων κ.λ.π. πλην  της 

περιπτώσεως κατά την οποία η έγκαιρη προειδοποίηση του αναδόχου δεν είναι εφικτή 

λόγω του ότι η ματαίωση της εκδρομής στο σύνολό της ή γκρούπ εκδρομής (ανά 

λεωφορείο) οφείλεται σε απρόβλεπτους λόγους (απεργία εργαζομένων σε μέσα μαζικής 

μεταφοράς, αδυναμία διέλευσης οχημάτων για διαφόρους λόγους, αλλαγή ή ματαίωση ή 

καθυστέρηση πραγματοποίησης δρομολογίων πλοίων, ή σε λόγους ανωτέρας βίας 

(απαγόρευση απόπλου πλοίων, απεργία, καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.)  

Το Δ.Σ. του Οργανισμού  δύναται επίσης με απόφαση του να μεταθέσει την 

ημερομηνία έναρξης του προγράμματος μέχρι τέσσερις (4)εβδομάδες ,  εφ’ όσον αυτό 

κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο με αντίστοιχη κατά τον αυτό τρόπο παράταση. (Σε καμία 

περίπτωση όμως δεν θα υπερβεί την χρονική διάρκεια των έξι (6) εβδομάδων, εκτός αν 

άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με αιτιολογημένη Απόφαση ).  

Τα ανωτέρω θα ισχύουν και σε περίπτωση μη πραγματοποίησης κάποιας εκδρομής 

στο σύνολό της ή γκρούπ εκδρομής ανά λεωφορείο για οποιονδήποτε λόγο, κατά την 

διάρκεια του προγράμματος. 

Όταν ματαιωθεί δρομολόγιο εκδρομής η Εργατική Εστία απαλλάσσεται από κάθε 

υποχρέωση για καταβολή μισθώματος, εάν η ματαίωση γίνει για τους προαναφερόμενους 

λόγους. Ματαίωση δρομολογίου εκδρομής που θα γίνει από μέρους του ή των αναδόχων 

για λόγους " βαρείας ή ελαφριάς αμέλειας αυτών ή δόλου ", θα έχει σαν συνέπεια την 

κατάπτωση υπέρ της Εργατικής Εστίας κάθε εγγύησης που κατατέθηκε σ' αυτήν 

επιφυλασσόμενου του δικαιώματος της Εργατικής Εστίας για περισσότερη αποζημίωση 

σύμφωνα με το Νόμο. Πέραν αυτών, θα έχουν εφαρμογή, κατά περίπτωση και κυρώσεις 

που αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα.  

Αν " εξ υπαιτιότητος του ή των αναδόχων ή των οργάνων εκ πταίσματος ή βαρείας ή 

ελαφριάς αμέλειας αυτών " συμβεί κάτι για το οποίο το τουριστικό λεωφορείο ή τα 

τουριστικά λεωφορεία δεν θα μπορούν να εκτελέσουν εκδρομές, τότε ο ή οι ανάδοχοι 

έχουν την υποχρέωση να αντικαταστήσουν αυτά, από τα άλλα τουριστικά λεωφορεία που 

θα έχουν προσφέρει ως εφεδρικά στον διαγωνισμό και που θα αναφέρονται στη σύμβαση, 

τα οποία θα είναι των αυτών θέσεων και προϋποθέσεων. 

Διαφορετικά η Εργατική Εστία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις εκδρομές με 

οποιαδήποτε τουριστικά λεωφορεία της προτίμησής της οπότε ο ή οι ανάδοχοι έχουν την 

υποχρέωση να καταβάλουν στην Εργατική Εστία κάθε χρηματικό ποσό που θα 

καταβάλλεται, πέραν αυτού που ορίζεται στη σύμβαση, θα έχουν επίσης εφαρμογή κατά 

περίπτωση και οι κυρώσεις του παρ. 3Β  του παραρτήματος Β΄. 

 21) Δικαίωμα επιλογής εκ μέρους του Ο.Ε.Ε. μεταξύ των προσφερθέντων  
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τουριστικών λεωφορείων από την αυτή επιχείρηση 

Προσφορές γίνονται δεκτές για δρομολόγιο ή δρομολόγια. 

Η Εργατική Εστία, κατά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το 

Δ.Σ., έχει το δικαίωμα να μισθώσει στα δρομολόγια των εκδρομών που θα κατακυρωθούν, 

οποιοδήποτε από τα προσφερθέντα τουριστικά λεωφορεία του αναδόχου κρίνει, ότι θα 

εξυπηρετήσει καλύτερα το πρόγραμμα, με βάση τις θέσεις και τις προδιαγραφές του, όπως 

αυτές καθορίζονται βάσει της άδειας κυκλοφορίας του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και θα το συμπεριλάβει επομένως ως συμβατικό τουριστικό λεωφορείο στη 

σύμβαση, κατόπιν εγγράφου, περί αυτού,  ειδοποιήσεως του αναδόχου. 

 

22) Μεταφορά τουριστικού λεωφορείου από δρομολόγιο μιας εκδρομής σε άλλη  

Α. Η Εργατική Εστία διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη εξασφάλισης κλινών σε 

ξενοδοχεία ορισμένων πόλεων, να μεταφέρει τουριστικό λεωφορείο από το δρομολόγιο 

της συγκεκριμένης εκδρομής σε άλλες, με την τιμή του τελευταίου μειοδότη που 

επιτεύχθηκε κατά τον διαγωνισμό για τις εκδρομές αυτές.   

Β. Οι ώρες αναχώρησης των τουριστικών λεωφορείων για την πραγματοποίηση του 

προγράμματος καθορίζονται από την Εργατική Εστία.  

Οποιαδήποτε αλλαγή θα γνωστοποιείται έγκαιρα εις τους αναδόχους.        

    

 

 

                               

23) Προσέλευση μειωμένου αριθμού εκδρομέων κ.λ.π. 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

Σε περίπτωση που σε κάποια εκδρομή προσέλθει μειωμένος αριθμός εκδρομέων λόγω 

απροθυμίας των συμμετασχόντων κ.λ.π, στην αφετηρία της εκδρομής  και 

αποδρομολογηθεί  το μισθωμένο από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας  τουριστικό  

λεωφορείο  , καταβάλλεται   στον ανάδοχο του τουριστικού καταλύματος  μειωμένο 

μίσθωμα κλινών που αναλογεί σε ποσοστό 50% της μισθωτικής   αξίας της 1ης  

διανυκτέρευσης ( 1η ημέρα ) της αντίστοιχης εκδρομής, ΜΟΝΟ, χωρίς τα αναλογούντα 

πρωινά της ημέρας αυτής.  

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Σε περίπτωση που σε κάποια εκδρομή προσέλθει μειωμένος αριθμός εκδρομέων 

λόγω απροθυμίας των συμμετασχόντων ή για λόγους κακοκαιρίας ή κάποιου άλλου 

τυχαίου γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει " 
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ανωτέρα βία ", μέχρι την ώρα αναχώρησης  από την αφετηρία,( η οποία σ' αυτή την 

περίπτωση θα παρατείνεται το πολύ  μέχρι μία ώρα), μπορεί η Εργατική Εστία να μην 

χρησιμοποιήσει ανάλογο αριθμό τουριστικών λεωφορείων, από εκείνα που προσήλθαν 

στην αφετηρία εκκίνησης έγκαιρα αποδρομολογώντας το τουριστικό λεωφορείο  εκείνο ή 

τα τουριστικά λεωφορεία εκείνα που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αποχή καταβάλλοντας 

όμως μειωμένο μίσθωμα στον ανάδοχο του οποίου το τουριστικό λεωφορείο 

αποδρομολογήθηκε, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) εκείνου που είχε συμφωνηθεί και 

αναλογεί στην πρώτη ημέρα της εκδρομής. 

 

24) Απαιτούμενος αριθμός θέσεων 

Τα τουριστικά λεωφορεία που προσφέρονται, θα έχουν  σαράντα οκτώ (48)  θέσεις 

έκαστο, θα είναι δε καλής κατάστασης και θα διαθέτουν απαραίτητα, μικροφωνική 

εγκατάσταση, θέρμανση , κλιματισμός . 

    Επισημαίνουμε  ότι οι θέσεις του οδηγού, του συνοδηγού καθώς και η μεσαία της 

τελευταίας πεντάδας πίσω (εφόσον υπάρχει), δεν λαμβάνονται υπόψη στην σύμβαση και 

επομένως δεν θα υπολογίζονται κατά την εξόφληση του τιμολογίου  ή της απόδειξης 

μεταφοράς προσώπων. 

 

 

25) Απαγόρευση εκχώρησης απαιτήσεων 

Απαγορεύεται  η εκχώρηση από τους αναδόχους, προς κάθε τρίτο των εκ του 

συμφωνητικού απαιτήσεων τους κατά του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, τυχόν δε 

γενομένη είναι άκυρη και δεν γεννά καμία υποχρέωση για τον Οργανισμό Εργατικής 

Εστίας. 

 

26) Εκκαθάριση λογαριασμών & πληρωμή: 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες κατ' ανώτατο όριο μετά την 

πραγματοποίηση της διανυκτέρευσης κάθε εκδρομής και υπό την προϋπόθεση υποβολής 

των απαραιτήτων δικαιολογητικών  σύμφωνα με το Νόμο και την σύμβαση,  βάσει 

τιμολογίου ή δελτίου παροχής υπηρεσιών, που θα εκδίδει ο ανάδοχος και εφόσον ισχύει η 

φορολογική ενημερότητα που θα έχει υποβληθεί. Οι νόμιμες κρατήσεις θα παρακρατούνται 
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κατά την εξόφληση του λογαριασμού και θα αποδίδονται από τον Οργανισμό. Σημειώνεται 

ότι το τίμημα της αξίας των κλινών, καταβάλλεται, μέχρι της  πληρώσεώς του και σε 

περίπτωση κενών δωματίων λόγω αποχής θα πληρώνεται το 50 % της τιμής 

κατακύρωσης της διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο του οποίου δεν έγινε χρήση ΜΟΝΟ,  

χωρίς τα αντίστοιχα πρωινά.    

 Στην περίπτωση αποδρομολόγησης  τουριστικού λεωφορείου , λόγω απροθυμίας 

των εκδρομέων να συμμετάσχουν σε αυτή και μειωμένης προσέλευσης  των δικαιούχων – 

εκδρομέων, στην αφετηρία της εκδρομής,  ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23  

της παρούσας προκήρυξης .  

Σε περίπτωση που από τα δρομολόγια των πλοίων (απαγόρευση απόπλου, 

μηχανική βλάβη, απεργία εργαζομένων, ανωτέρω βία, κ.λ.π.) ή από οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, πραγματοποιούνται λιγότερες από τις συμβατικές  διανυκτερεύσεις δεν θα 

καταβάλλεται δαπάνη  για τις μη πραγματοποιηθείσες διανυκτερεύσεις και   για τα μη 

παρασχεθέντα πρωινά  .   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/94 άρθρο 24 θα γίνει παρακράτηση του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.  

 Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας η  οποία θα 

χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Εργατική Εστία. 

 

 ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Η εκκαθάριση  των λογαριασμών του αναδόχου καθώς επίσης και η εξόφληση κάθε 

λογαριασμού, θα γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την εκτέλεση της εκδρομής, η δε 

πληρωμή θα γίνεται με επιταγή της " Τράπεζας της Ελλάδος ", στο όνομα του αναδόχου. Η 

εξηνταήμερη προθεσμία εννοείται ότι αρχίζει μετά την προσκόμιση όλων των νομίμων  

δικαιολογητικών, δηλαδή αποδεικτικό φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας 

τιμολόγιο και κάθε τι άλλο που θα μπορούσε να ζητηθεί σύμφωνα με το Νόμο ή θα 

προβλέπεται από την σύμβαση. Οι νόμιμες κρατήσεις θα παρακρατούνται κατά την 

εξόφληση του λογαριασμού και θα αποδίδονται από τον Οργανισμό. 

Στις περιπτώσεις αυτές που από οποιοδήποτε λόγω μειώνονται οι ημέρες των 

εκδρομών τότε θα αφαιρείται  το μίσθωμα του τουριστικού λεωφορείου, που θα αντιστοιχεί 

στις ημέρες αυτές (δηλ. που δεν πραγματοποιούνται διαδρομές της εκδρομής). 

Στην περίπτωση αποδρομολόγησης  τουριστικού λεωφορείου, λόγω απροθυμίας των 

εκδρομέων να συμμετάσχουν σε αυτή και μειωμένης προσέλευσης  των δικαιούχων – 

εκδρομέων στην αφετηρία ,  Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας , γι αυτή την περίπτωση 
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αποδρομολογήσεως τουριστικού λεωφορείου  θα καταβάλει μειωμένο μίσθωμα ίσο προς 

το ήμισυ  (1/2) εκείνου που είχε συμφωνηθεί και αναλογεί μόνο στην ημέρα της 

αποδρομολόγησης.(παρ. 23). 

Κάθε κράτηση υπέρ τρίτων, που έχει επιβληθεί από το Νόμο, θα βαρύνει  τους αναδόχους. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/94 άρθρο 24 θα γίνει παρακράτηση του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.  

 Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας η  οποία θα 

χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Εργατική Εστία. 

Επίσης η δαπάνη εκτύπωσης των εισιτηρίων των εκδρομών (τουριστικών 

λεωφορείων) , θα βαρύνει αναλογικά τον ή τους αναδόχους , σύμφωνα με την συμμετοχή 

τους στους διαγωνισμούς & τον αριθμό των τουριστικών λεωφορείων που τελικά θα 

κατακυρωθεί σ’ αυτούς για να πραγματοποιήσουν τις εκδρομές, καθώς & τα έξοδα 

διανυκτέρευσης του ή των οδηγών.  

 

 

 

 

 27) Επίλυση διαφορών 

Τυχόν αναφυόμενη διαφορά μεταξύ του Οργανισμού και των αναδόχων επιλύεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία από τα αρμόδια κατά περίπτωση  Δικαστήρια των 

Αθηνών .  

 

 

28) Κάθε προσκομιζόμενο έγγραφο σε αντίγραφο( πιστοποιητικό, βεβαίωση κ.λ.π ), 

πρέπει να φέρει νόμιμη επικύρωση ( Δημόσια, Δημοτική - Κοινοτική ή Αστυνομική Αρχή ή 

από δικηγόρο).  Όπου στο παρόν αναφέρονται Διατάξεις Νόμων , Προεδρικά Διατάγματα, 

Υπουργικές Αποφάσεις, νοούνται ως αυτές εκάστοτε ισχύουν .  

 

 

 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 

                                                           

                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΙΑΠΗΣ  
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄  

                                          (  Άρθρο 15 του π.δ 118/2007 )  
 

1) Διοικητικές προσφυγές – Δικαστική προστασία  

1.Α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ΄ αυτόν και 

της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται  και η 

προβολή λόγων που αφορούν  την πληρότητα  και νομιμότητα των δικαιολογητικών , τα 

οποία  προσκομίζει ο προσφέρων  προς τον οποίο  πρόκειται να γίνει η κατακύρωση . 

2.Οι  ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του 

διαγωνισμού  όργανο του φορέα , ως εξής :  

α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού 

(1)Στον ανοικτό διαγωνισμό  μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 

δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών .Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών . 

2)…………………………………………………………………………………………… 
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β) Κατά  των πράξεων ή παραλείψεων  της αναθέτουσας αρχής που αφορούν  την 

συμμετοχή οποιουδήποτε  διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια  του  

διαγωνισμού  ως προς τη διαδικασία παραλαβής  και αποσφράγισης των προσφορών , 

κατά τη  διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης 

εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος  έλαβε γνώση του σχετικού 

φακέλου. 

……………………………………….…………………………………………………… 

Η ένσταση  αυτή δεν επιφέρει  αναβολή ή διακοπή  του διαγωνισμού  , αλλά εξετάζεται  

κατά  την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό  

όργανο και εκδίδεται  η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.  Η ένσταση κατά  

της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε διαγωνισμό  κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 

του οποίου στρέφεται , εντός (2) ημερών  από της υποβολής της .   

γ) Κατά της  διενέργειας του διαγωνισμού( ανοικτού  )  έως και την κατακυρωτική 

απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου  ο 

διαγωνιζόμενος συμμετέχων  έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως  της 

αναθέτουσας αρχής 

 …………….……………………………………………………………….    

Η ένσταση  αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά εντός δύο ημερών από την υποβολή  της σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται  . Η ένσταση εξετάζεται  από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση  του   το 

αργότερο σε δέκα ( 10 ) εργάσιμες  ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

ενστάσεων . 

δ)Εκτός  των ανωτέρω περιπτώσεων , κατά της κατακυρωτικής απόφασης , όσον αφορά 

τη νομιμότητα και πληρότητα  των δικαιολογητικών   μέσα σε  χρονικό διάστημα τριών (3) 

εργασίμων ημερών , αφότου ο διαγωνιζόμενος   έλαβε γνώση της ανωτέρω 

κατακυρωτικής  απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η  ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά , εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της 

στον μειοδότη κατά  του οποίου στρέφεται .Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό  συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή 

του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρου τριήμερου 

προθεσμίας . 

3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους  εκτός από τους 

προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 

4.Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως  κοινοποιείται στους ενισταμένους  χωρίς υπαίτια  

καθυστέρηση  της Υπηρεσίας. Οι  ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 
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απόφασης , μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς από την αναθέτουσα αρχή  

με φροντίδα τους. 

5.Ο ανάδοχος  μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις  να 

υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα  σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών , από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης  από 

την αναθέτουσα  αρχή. Επι της προσφυγής  ,αποφασίζει  το αρμόδιο για την διοίκηση του 

φορέα όργανο. 

Η  εν λόγω απόφαση  δεν επιδέχεται προσβολή  με άλλη οιασδήποτε  φύσεως  διοικητική 

προσφυγή . 

6.Για το παραδεκτό της  άσκησης  ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 , 

προσκομίζεται παράβολο  κατάθεσης  υπέρ του Δημοσίου ποσού  ίσου με το 0,10 επί τοις 

εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης  αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας , το ύψος 

του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο  αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον 

κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741  («παράβολα από κάθε  αιτία»).Με  κοινή απόφαση  

 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης  μπορεί να 

αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών . 

(Η παρ.6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005(Α΄202).     

  

2 ) Υποχρεώσεις αναδόχου – Πρόστιμα – Ρήτρες 

 

Α) ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

α) Η επιχείρηση υποχρεούται να παραχωρεί τη χρήση των δωματίων του καταλύματος 

που μισθώθηκαν & δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να αρνηθεί την παραχώρηση ή 

να μετακινεί σε άλλο τουριστικό κατάλυμα έστω & της αυτής κατηγορίας και τάξης. 

Επίσης υποχρεούται να παρέχει τη χρήση όλων των χώρων & εγκαταστάσεων 

ψυχαγωγίας & ενδιαίτησης του καταλύματος που διαθέτει, εφόσον συμπεριλαμβάνονται 

στην προσφερόμενη τιμή (τηλεόραση, ψυγείο κ.λ.π.), στους εκδρομείς της Εργατικής 

Εστίας. 

    Διευκρινίζεται ότι τα τηλεχειριστήρια των τηλεοράσεων και των ατομικών κλιματιστικών 

θα παραδίδονται άμεσα κατά την ώρα της αφίξεως του γκρούπ στους εκδρομείς, 

ανεξαρτήτως του αν αυτά ζητηθούν ή όχι.   
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     Επίσης επισημαίνεται ότι όπου υφίσταται ανάγκη χορήγησης τρίκλινου δωματίου  , ο 

ανάδοχος  υποχρεούται   να προβαίνει  σε προσθήκη  τρίτης  κλίνης  και να διαμορφώνει 

χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση για τον Ο.Ε.Ε. ,  δίκλινα δωμάτια σε τρίκλινα .  

       Ο αριθμός των κλινών και μετά τη διαμόρφωση  τρίκλινων δωματίων  , για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων  δεν θα υπερβαίνει σε καμμία περίπτωση των  

αριθμό των κατακυρωθέντων  κλινών  ( π.χ  δύναται να διατεθούν αντί  για 3 δωμάτια  

δίκλινα  2  δωμάτια τρίκλινα  ) .  

β) Καθαριότητα –Τάξη  

 Να υπάρχει:  

1) απόλυτη καθαριότητα μέσα στα δωμάτια , στα ιδιαίτερα λουτρά η ντους , στα 

κοινόχρηστα W.C. & ντους καθώς & στους λοιπούς κοινόχρηστους βοηθητικούς 

χώρους & απολύμανση δύο φορές το χρόνο όλων των χώρων , ο περιβάλλων  χώρος 

να είναι καλαίσθητος & να είναι καθαρός  

2) Πλήρη & ομαλή λειτουργία  του αποχετευτικού συστήματος βάσει του Υγειονομικού 

Κανονισμού & συνεχής αερισμός των χώρων υγιεινής. 

3) Διάταξη των επίπλων μέσα στα δωμάτια με τρόπο καλαίσθητο ώστε η διακίνηση να 

είναι ευχερής μέσα σ’ αυτά & η διαμονή άνετη.    

4) Άμεμπτος καθαριότητα & εμφάνιση του χρησιμοποιουμένου ιματισμού & των σκευών 

ήτοι : 

     Κύρια  Ξενοδοχειακά  Καταλύματα     

 Α) Τα προσόψια πρέπει να αλλάζονται κάθε μέρα 

Β)  Τα σεντόνια  να αλλάζονται ως εξής :     

• Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  5 και 4 αστέρων , καθημερινά .   

• Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  3 και 2  αστέρων, τρεις φορές την εβδομάδα 

• Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  1  αστέρα,  δύο φορές την εβδομάδα 

 

                        Μη Κύρια Ξενοδοχειακά   Καταλύματα ( Ενοικιαζόμενα δωμάτια)     

    Καθημερινός  καθαρισμός  καταλυμάτων και  πλήρης ιματισμός αυτών, ο οποίος  

αντικαθίσταται για μεν τα 4 κλειδιών  τρείς φορές την εβδομάδα, για δε τα 3 και 2 κλειδιών 

δύο φορές την εβδομάδα  . 

     Εννοείται ότι για κάθε νέο εκδρομέα θα χρησιμοποιούνται καθαρά σεντόνια και 

προσόψια ανεξάρτητα των ημερών διαμονής του προηγουμένου. 

γ) Προσωπικό 

  ΄Υπαρξη επαρκούς και ειδικευμένου προσωπικού, τούτο να είναι πάντοτε πρόθυμο, 

διακριτικό, αξιοπρεπές και να  συμπεριφέρεται προς τους δικαιούχους εκδρομείς καθώς 
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και στα εντεταλμένα για την συνοδεία των εκδρομέων υπηρεσιακά όργανα του 

Οργανισμού, με ευγένεια, αξιοπρέπεια και προσήνεια. 

         Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει με όργανά του 

στον έλεγχο των τουριστικών καταλυμάτων που έχουν προσφερθεί για μίσθωση, πριν την 

κατακύρωση της μίσθωσης και καθ΄ όλη την διάρκεια αυτής, για την ύπαρξη των 

παραπάνω οριζόμενων καθώς και για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 

        Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει από τη μίσθωση δωμάτια που δεν 

πληρούν συνθήκες άνετης διαμονής των εκδρομέων κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 

 

    Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσης, θεωρουμένων όλων των 

όρων ουσιωδών, πέραν από τ' άλλα δικαιώματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, όπως 

αυτά προαναφέρθηκαν και όσα απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις για τα οποία 

επιφυλάσσεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας,  θα μπορεί: 

α) Να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 1.174,00 € , σε υποτροπή δε πρόστιμο  μέχρι 2.935,00 € 

β) Να προβαίνει σε μονομερή (έγγραφη ή τηλεγραφική) και αζήμια γι' αυτόν, καταγγελία 

της σύμβασης και 

γ) Να αποκλείει την συγκεκριμένη επιχείρηση από τα επόμενα εκδρομικά προγράμματα.  

Τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόστιμα, θα παρακρατούνται από την τιμή των 

δωματίων, μετά την απόφαση του Δ.Σ. μέχρι την έκδοση της οποίας θα παρακρατεί ο 

Οργανισμός μέχρι του τριπλασίου του ανωτάτου προβλεπομένου χρηματικού προστίμου. 

 

Β) ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

α).  Ο ανάδοχος  θα  χρησιμοποιεί τα αναφερόμενα στη σύμβαση τουριστικά λεωφορεία, 

τακτικά και εφεδρικά, των αυτών θέσεων και προϋποθέσεων, όπως θα  ορίζεται στη 

σύμβαση, για κάθε εκδρομή. Δεν θα επιτρέπεται αλλαγή, οχήματος κατά την διάρκεια 

του δρομολογίου. 

    Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης συμβατικού τουριστικού 

λεωφορείου, πέραν του ενός δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος 

οφείλει να προσκομίσει αμέσως στην Υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά του 

τουριστικού λεωφορείου που θα αντικαταστήσει το συμβατικό, προκειμένου η Υπηρεσία 

να προβεί στην αξιολόγηση αυτού και να τεθεί το θέμα στην κρίση του Δ.Σ. του 

Οργανισμού.  

      Ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση, πλέον του ενός δρομολογίου 

(τοποθεσία εκδρομής) θα έχει το δικαίωμα να δρομολογεί το συμβατικό τουριστικό 

λεωφορείο της μιας εκδρομής σε άλλη με την προϋπόθεση ότι το τουριστικό λεωφορείο 
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θα είναι της αυτής βαθμολογίας και οπωσδήποτε δεν θα είναι ολιγότερων θέσεων των 

όσων προβλέπονται για την εκδρομή που μεταφέρεται  το τουριστικό λεωφορείο. 

            Η χρήση εφεδρικού λεωφορείου επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποδεδειγμένης 

αδυναμίας χρήσης του τακτικού (βλάβη) και όχι περισσότερο από μία φορά κατά την 

διάρκεια του εκδρομικού προγράμματος. Τα ανωτέρω ισχύουν για τις περιπτώσεις των 

εφεδρικών λεωφορείων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα από την αρμόδια επιτροπή 

ελέγχου, κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα κατώτερα των τακτικών. Η χρήση εφεδρικών 

λεωφορείων της αυτής βαθμολογίας  και άνω, με τα τακτικά, δεν θα υπόκειται στον 

ανωτέρω περιορισμό.  

β.  Τα αυτοκίνητα πρέπει να ευρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρά. 

γ. Να διαθέτουν κασετόφωνο, μικροφωνικές  εγκαταστάσεις και θέρμανση, που ανά πάσα 

στιγμή, με εντολή του επόπτη - συνοδού θα τίθενται σε λειτουργία. Επίσης δεν αρκεί 

μόνο η ύπαρξη των ανωτέρω εγκαταστάσεων αλλά απαραίτητη είναι η καλή απόδοση 

αυτών. 

δ. Να έχουν αριθμημένα  καθίσματα. 

ε. Να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό ,τον απαραίτητο υλικό εξοπλισμό, καύσιμα, 

κλπ, καθώς και όλα τα απαραίτητα μέσα για την καλή, ασφαλή και άνετη εκτέλεση των 

εκδρομών. 

στ.  Επί του εμπρόσθιου και οπισθίου παρμπρίζ να έχουν τοποθετημένες απαραίτητα τις 

ταινίες των τοπωνυμιών των εκδρομών που οφείλουν να παραλαμβάνουν οι ανάδοχοι 

από την Εργατική Εστία προ της έναρξης του εκδρομικού προγράμματος. 

ζ. Τα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να βρίσκονται στον τόπο εκκίνησης (αφετηρία) μισή 

ώρα νωρίτερα της κανονισμένης ώρας για αναχώρηση .Επίσης τα τουριστικά 

λεωφορεία πρέπει να βρίσκονται στον τόπο εκκίνησης των ημερησίων προγραμμάτων 

της κάθε εκδρομής την ακριβή ώρα που θα ορίζεται από τον επόπτη - συνοδό της 

εκδρομής. 

η.  Η αναχώρηση θα γίνεται μετά από εντολή του επόπτη - συνοδού. 

θ.  Κάθε τουριστικό λεωφορείο πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένο με 

φαρμακοκιβώτιο που θα περιέχει  φάρμακα και ιατρικά εφόδια φυλαγμένα  κατάλληλα. 

 ι. Τα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να είναι κατάλληλα, και καθ' όλα έτοιμα και ικανά για 

διενέργεια των δρομολογίων. 

  ια.  Κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή με εντολή του επόπτη-συνοδού, τα 

τουριστικά λεωφορεία θα πραγματοποιούν δύο μέχρι τρεις στάσεις, για την 

εξυπηρέτηση των εκδρομέων. 
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 ιβ. Οι οδηγοί  των τουριστικών  λεωφορείων να συμπεριφέρονται άψογα προς τους 

επόπτες συνοδούς των εκδρομών και προς τους εκδρομείς και να φέρουν ευπρεπή 

αμφίεση. 

Επίσης δεν θα επεμβαίνουν στο έργο των εποπτών - συνοδών κατά την διάρκεια της 

εκδρομής και δεν θα μισθώνουν τα τουριστικά λεωφορεία μετά το πέρας του ημερησίου 

προγράμματος κατά τον ελεύθερο χρόνο, διότι το τουριστικό λεωφορείο θεωρείται 

μισθωμένο καθ' όλο το εικοσιτετράωρο για κάθε ημέρα που διαρκεί η εκδρομή. Οι 

ανάδοχοι ή οι οδηγοί, απαγορεύεται να επιβιβάζουν συγγενικά η φιλικά τους πρόσωπα και 

γενικά άτομα μη εφοδιασμένα με εισιτήρια του Οργανισμού. 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσης, θεωρουμένων όλων 

των όρων ουσιωδών, πέραν από  τ' άλλα δικαιώματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, 

όπως αυτά προαναφέρθηκαν και όσα απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις για τα οποία 

επιφυλάσσεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας θα μπορεί: 

α) Να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 1.174,00 € , σε υποτροπή δε πρόστιμο μέχρι 2.935,00 €. 

β) Να προβαίνει σε μονομερή (έγγραφη ή τηλεγραφική) και αζήμια γι' αυτόν, καταγγελία 

της σύμβασης, κατάπτωση μερική ή ολική της εγγύησης καλής εκτέλεσης και   

 γ) Να αποκλείει τoν  ανάδοχο  από τα επόμενα εκδρομικά προγράμματα 

ιγ. Σε περίπτωση που τουριστικό λεωφορείο δεν θα φέρει μαζί του εφεδρικό λάστιχο θα 

επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι  587,00€ και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι  1.175,00€ 

επιφυλασσομένου του Οργανισμού σε περίπτωση εξακολούθησης να καταγγείλει τη 

σύμβαση, να εκπέσει ολικώς ή μερικώς υπέρ του Οργανισμού η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης του αναδόχου κ.τ.λ. 

ιδ.  Σε περίπτωση μη προσέλευσης μισθωμένου τουριστικού λεωφορείου αναδόχου στην 

αφετηρία & μέχρι την ώρα εκκίνησης της εκδρομής, η Εργατική Εστία: 

1. Θα προβαίνει σε άλλη μίσθωση τουριστικού λεωφορείου ή οποιουδήποτε άλλου 

μεταφορικού μέσου και η τυχόν διαφορά της  τιμής θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. 

2.  Θα επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο ίσο με το 1/2 της συνολικής αξίας του 

μισθώματος του τουριστικού λεωφορείου του. 

3. Σε περίπτωση που η Εργατική Εστία,  αναγκαστεί να μισθώσει άλλο τουριστικό 

λεωφορείο από τρίτους, λόγω μη προσέλευσης του τουριστικού λεωφορείου του 

αναδόχου, και πριν προσέλθει στην αφετηρία το τουριστικό λεωφορείο που 

μισθώθηκε από τρίτους, προσέλθει το τουριστικό λεωφορείο του ανάδοχου, η 

Εργατική Εστία θα διατηρεί κατά την κρίση της, το δικαίωμα: 
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α΄. Ή να μισθώσει το τουριστικό  λεωφορείο του αναδόχου που προσήλθε πρώτο 

στην αφετηρία εκκίνησης εκδρομής, έχοντας εις ολόκληρο την υποχρέωση ο 

ανάδοχος στην καταβολή του ποσού του τιμολογίου που θα εκδώσει ο τρίτος, του 

οποίου το τουριστικό λεωφορείο μισθώθηκε και ενώ προσήλθε στην αφετηρία δεν 

δρομολογήθηκε για την πραγματοποίηση της εκδρομής, υπέχοντας και την 

υποχρέωση της καταβολής του 1/2  μισθώματος ως πρόστιμο, όπως αναγράφεται 

στην περίπτωση ιγ,2. 

β΄. Ή να δρομολογήσει το τουριστικό λεωφορείο του τρίτου και όχι του αναδόχου, 

έστω και αν τούτο φθάσει πρώτο στην αφετηρία εκκίνησης, του αναδόχου 

υπέχοντος εις ολόκληρο την υποχρέωση, προς καταβολή πάσης διαφοράς 

μισθώματος που τυχόν προκύπτει εξ αιτίας της νέας μίσθωσης και του 1/2 της 

συνολικής αξίας του μισθώματος ως πρόστιμο κατά τα αναφερόμενα στην 

περίπτωση ιγ',2. 

ιε.  Σε περίπτωση που ακινητοποιηθεί τουριστικό λεωφορείο αναδόχου λόγω βλάβης, κατά 

την διάρκεια της εκδρομής, η Εργατική Εστία, θα μπορεί να μεταφέρει τους εκδρομείς 

με οποιοδήποτε λεωφορείο της προτίμησής της ή με ταξί,  η δαπάνη των οποίων θα 

βαρύνει τον ανάδοχο εξ ολοκλήρου, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι ο ανάδοχος δεν 

θα δύναται να αντικαταστήσει αυτό, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το εύλογο 

χρονικό διάστημα θα εναπόκειται στην κρίση του επόπτη - συνοδού της εκδρομής. 

Σε περίπτωση που  το ίδιο τουριστικό  λεωφορείο του αναδόχου ακινητοποιείται  κατ' 

εξακολούθηση, λόγω βλάβης, στις εκδρομές, θα πρέπει καθ' υπόδειξη του 

Οργανισμού  να αντικαταστήσει αυτό με τα εφεδρικά τουριστικά λεωφορεία και να  μη 

το  χρησιμοποιεί στο  εκδρομικό πρόγραμμα. 

ιστ.  Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις λόγω αποχής, οι ανάδοχοι και οι οδηγοί 

των τουριστικών λεωφορείων οφείλουν, καθ' υπόδειξη των εποπτών – συνοδών, να 

επιβιβάζουν καθ' οδόν  εκδρομείς της Εργατικής Εστίας από άλλα μισθωμένα 

τουριστικά λεωφορεία που τυχόν ακινητοποιηθούν λόγω βλάβης κ.λ.π., άλλως θα  

κρατείται από το τιμολόγιο ποσό  ίσο με την αξία των κενών, λόγω αποχής, θέσεων 

του τουριστικού λεωφορείου του αναδόχου, που αρνήθηκε να υπακούσει στην εντολή 

του επόπτη - συνοδού  για  επιβίβαση των εκδρομέων και θα επιβάλλεται πρόστιμο 

μέχρι 1.174,00€  και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι 2.935,00€  

 ιζ Πάντα τ' ανωτέρω αναφερόμενα πρόστιμα, επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και παρακρατούνται εκ του 

μισθώματος των τουριστικών  λεωφορείων, αμέσως μετά την απόφαση του Δ/κου 

Συμβουλίου. Επίσης θα επιβάλλεται και παρακράτηση της αξίας των ολιγότερων 
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θέσεων, εκτός του προβλεπομένου προστίμου, σε τουριστικό λεωφορείο που τυχόν 

στείλουν σε εκδρομή, ανάδοχοι  οι οποίοι είχαν υποχρέωση να στείλουν τουριστικά 

λεωφορεία περισσοτέρων θέσεων, επειδή η πληρωμή, σύμφωνα με τον διαγωνισμό, 

γίνεται κατά θέση με επιστροφή. Σε περίπτωση που στείλουν τουριστικά λεωφορεία 

περισσοτέρων θέσεων, των όσων είχαν συμβατική υποχρέωση, ο Οργανισμός δεν 

υποχρεούται στην καταβολή επιπλέον μισθώματος. 

ιη.  Όπου προβλέπεται παραπάνω επιβολή προστίμου, η Εργατική Εστία  δύναται, με 

απόφαση του Δ.Σ., να προχωρήσει, αζημίως γι' αυτή, σε καταγγελία της σύμβασης, 

εφόσον ο ανάδοχος ή οι υπ' αυτού προταθέντες  καταστούν υπότροποι, να εκπέσει 

μερικώς ή ολικώς η εγγύηση καλής εκτελέσεως του αναδόχου υπέρ αυτού κ.λ.π. 

ιθ. Οι επόπτες - συνοδοί θα ελέγχουν το βιβλίο δρομολογίου (ωράριο εργασίας του οδηγού 

του τουριστικού λεωφορείου) και σε περίπτωση παράβασης των κατά νόμο χρονικών 

ορίων εργασίας, θα ζητήσουν από τον ανάδοχο την άμεση αντικατάσταση του οδηγού 

και αν αρνηθεί αυτός, θα προβαίνουν στην διενέργεια της εκδρομής με τουριστικά 

λεωφορεία άλλων γραφείων ή με ταξί σε βάρος του παραβάτη οδηγού. 

Τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόστιμα, θα παρακρατούνται από τα 

οφειλόμενα στον ανάδοχο ποσά εκ μέρους του Ο.Ε.Ε, κατόπιν αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου  του Οργανισμού μέχρι την έκδοση της οποίας θα παρακρατείται 

από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού , μέχρι του τριπλασίου του ανωτάτου  προβλεπομένου 

χρηματικού προστίμου .   

 

3) Κήρυξη Ανάδοχου Έκπτωτου: 

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του, και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτή, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής. 

2. Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται ο ανάδοχος υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμα του, που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν δέχτηκε τη μίσθωση 

κλινών που του κατακυρώθηκε, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση 

όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε  ή  δεν εκτελέσθηκε η μίσθωση με ευθύνη του 

Οργανισμού. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 



προκηρ ΕΠΑΝΑΛ-Β-2008ΚΛΙΝΩΝ-ΛΕΩΦ-ΕΑΡ.doc 

 5

 

4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα μίσθωσης των κλινών  ή μίσθωσης των Τουριστικών 

Λεωφορείων ή ανάθεσης δραστηριοτήτων μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του. 

5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ύστερα από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης κατά περίπτωση. 

β. Μίσθωση κλινών ή μίσθωσης των Τουριστικών Λεωφορείων ή ανάθεσης 

δραστηριοτήτων σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους που 

είχαν  λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με 

διενέργεια διαγωνισμού, είτε   με  διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση 

προκαλούμενη ζημία του Οργανισμού ή το τυχόν διαφέρον  που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 

ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η νέα ανάθεση, κατά τα 

παραπάνω  οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζομένου 

ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. και με βάση τις αρχές 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το ή τα εκδρομικά 

προγράμματα του Οργανισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας της μίσθωσης για την 

οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να μισθώσει, μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά 

έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού και ότι άλλο προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

5. Σε περίπτωση που η μίσθωση κλινών ή μίσθωσης των Τουριστικών Λεωφορείων  κατά 

περίπτωση σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, γίνεται με τροποποίηση όρων  

κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, 

κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος, σε βάρος του, λαμβάνεται 

υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων  η 

οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό  ποσό.     

  

 

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. 
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                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΙΑΠΗΣ 

 

 

 

 

                                                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1                 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Γ Ι Α   Τ Η Ν   Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η  ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ   ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                        Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας 

                                                         την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού Β΄ 

                                                        Επαναληπτικού Διαγωνισμού  για τη μίσθωση  

                                                        κλινών σε τουριστικά  καταλύματα και τη μίσθωση 

                                                       Τουριστικών  λεωφορείων , στα   πλαίσια  

                                                       υλοποίησης του Εαρινού- Εναλλακτικού  

                                                       εκδρομικού προγράμματος έτους 2008   

 ...... υπογεγραμμέν...........................................................................…………………που 

έχω την εκμετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύματος με τον διακριτικό τίτλο 

.....................................................................……………………………………………………. 

 Κατηγορία  (Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα)………………………………… …………………  

ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα (Ενοικιαζόμενα δωμάτια  σε συγκρότημα άνω των δέκα 

(10) δωματίων) …………………………………………………………………………………… 

(Διαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

Τάξη…………… Έδρα 

:Νομός..........................πόλη..........................περιοχή........................ οδός.......................... 

αριθμός........ Τ.Κ......... τηλέφωνο-FAX....................................  

αποδέχομαι ανεπιφυλάκτως τους όρους & τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης  7/2008 και 

των παραρτημάτων Α΄, Β΄, και Γ΄ αυτής  του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για συμμετοχή 

μου στο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στις 21/04/2008 & προσφέρω: 
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Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό , παροχή θερμού ύδατος , θέρμανση και 

πρωινό 

..................………………………………………………………………………………………… 

Δωμάτια δύο κλινών με ατομικό λουτρό , παροχή θερμού ύδατος ,  θέρμανση και 

πρωινό 

.......................……………………………………………………………………………………. 

Το Τουριστικό κατάλυμα διαθέτει:Ι 

-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΗ 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ                                        ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΕΝΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ)  ΝΑΙ     ΟΧΙ  

-AIR COΝDIΤION (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) (ΕΝΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ)     ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΨΥΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ                  ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ         ΝΑΙ    ΟΧΙ  

-ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ           ΝΑΙ    ΟΧΙ   

.ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                 ΝΑΙ    ΟΧΙ  

-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ      ΝΑΙ     ΟΧΙ  

-ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ  ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΙΝΟΥ  …………………. 

- Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ  ΝΑΙ    ΟΧΙ  

-ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

-ΑΠΟΣΤΑΣΗ ……..χιλ. ή μέτρα, ΑΠΟ  ΤΟ ΤΟΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΜΠΑΡ)                    ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ (Κήπος κ.λ.π.) ΝΑΙ     ΟΧΙ  

-ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ             ΝΑΙ     ΟΧΙ  

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ    ΝΑΙ      ΟΧΙ   

- ΣΕΣΟΥΑΡ (ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ) ΕΝΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ             ΝΑΙ     ΟΧΙ   

 (Συμπληρώστε με την ένδειξη Χ το αντίστοιχο τετράγωνο που ισχύει) 

Το τουριστικό κατάλυμα  βρίσκεται σε απόσταση από κοντινότερη   πόλη......…. μέτρα. 

Τα παραπάνω δωμάτια προσφέρω για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του εκδρομικού 

προγράμματος και τις ημέρες ……………………………………………………………………. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Επιχείρησης …………………………………………………….……. 

Τ.Κ..........………τηλ.  επιχείρησης........................................ τηλ. Οικίας ………………….. 
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Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου ………………………………………………………… 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ………………………………………………………. 

                                                                                                 /             / 2008  

                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                        (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ   ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 

 

                                                                                                            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ2   

                                              Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

                Γ Ι Α   Τ Η Ν   Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ   

ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ   ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                        Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, την επιτροπή  

                                                       διενέργειας Ανοικτού Β΄  Επαναληπτικού  

                                                       Διαγωνισμού  για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά    

                                                        Καταλύματα και τη μίσθωση Τουριστικών , στα    

                                                       πλαίσια υλοποίησης του  Εαρινού-Εναλλακτικού  

                                                        εκδρομικού προγράμματος έτους 2008   

....... υπογεγραμμέν...........................................................................………………….που 

έχω την εκμετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύματος με τον διακριτικό τίτλο 

......................................................................………………………………………………… 

 Κατηγορία  (Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα)………………………………… ………………… 

ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα (Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα άνω των δέκα 

(10) δωματίων ) 

………………………………………………………………………………………………….. 

(Διαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

Τάξη…………… Έδρα :Νομός.......................... πόλη.............................. περιοχή............... 

 

οδός............................. αριθμός........ τ.κ......... τηλέφωνο-FAX....................................  

 

αποδέχομαι ανεπιφυλάκτως τους όρους & τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης  7/2008  και 

των παραρτημάτων Α΄, Β΄ και  Γ ΄ αυτής  του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για 

 συμμετοχή μου στο  διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στις  21/04/2008. & προσφέρω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΙΜΩΝ 

   ΤΙΜΕΣ   ΓΙΑ ΤΙΣ  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  (σε 

ΕΥΡΩ) 

ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ 

ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ,  

ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ  ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, 

ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ   

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α. , 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΤΡΙΤΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ , 

κ.λ.π).  

ΧΡΟΝΙΚΗ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΠΟ………….

.  

 

ΕΩΣ.…………. 

ΧΡΟΝΙΚΗ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΠΟ…………. 

 

ΕΩΣ.…………. 

ΧΡΟΝΙΚΗ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΠΟ…………   

 

ΕΩΣ.……….. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ,  

ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ  ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΜΕ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ   

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α. , 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΤΡΙΤΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ , 

κ.λ.π). 

   

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ  

ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ,  

ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ  ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΜΕ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ  

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α. , 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 
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ΤΡΙΤΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 

κ.λ.π). 

       

 

ΤΙΜΗ  ΠΡΩΙΝΟΥ  ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  ΚΑΙ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΙΝΟΥ   ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ  

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α. , 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κλπ ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ   ΕΙΔΗ  ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ  ΠΟΥ  ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ  

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΠΡΩΙΝΟΥ(σχετ. η αριθμ. 14/89 Αγορανομική Διάταξη, ΦΕΚ 343/Β/11-5-89)  

 

Α )  ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ :  

( αναγράφονται αναλυτικά  μόνο όσα είδη προσφέρονται στο πρωινό  πέραν της 

ελαχίστης  σύνθεσης ) : 

     1  )  

2 ) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

6 )  

       ….…………. 

 

Β ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ : 

( αναγράφονται αναλυτικά  μόνο όσα είδη --προσφέρονται στο πρωινό  πέραν της 

ελαχίστης  σύνθεσης ) : 

      1   )  

2   )  

3   ) 

4   ) 

5   ) 
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6  ) 

     …………………. 

         

      Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές αφορούν υποχρεωτικά δωμάτια με ατομικό 

λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, θέρμανση   και παροχή πρωινού . 

 

    Στις προαναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ο Δημοτικός Φόρος και ο Φ.Π.Α. 

 

Σημειώστε κατά περίπτωση ποιες από τις κατωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες 

συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη τιμή :  

 

• ΨΥΓΕΙΟ  εντός των δωματίων                      ΝΑΙ          ΟΧΙ  

• ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  εντός των δωματίων             ΝΑΙ           ΟΧΙ 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ εντός των δωματίωνΝΑΙ      ΟΧΙ 

  (Διαγράφεται ότι δεν ισχύει κατά περίπτωση)  

 

 

 

                                                                                             /     / 2008 

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                      

                                                                   (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                            ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



προκηρ ΕΠΑΝΑΛ-Β-2008ΚΛΙΝΩΝ-ΛΕΩΦ-ΕΑΡ.doc 

 5

 

 

 

 

                                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3                         

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Γ Ι Α   Τ Η Ν   Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν   Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν 

ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                   Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας την επιτροπή  

                                                   διενέργειας Ανοικτού Β΄ Επαναληπτικού 

Διαγωνισμού                                                                    

                                                          για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα 

                                                          και τη μίσθωση Τουριστικών λεωφορείων, στα 

                                                          πλαίσια υλοποίησης του  Εαρινού-Εναλλακτικού 

εκδρομικού προγράμματος έτους 2008   

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -----------------------------------------------------------------

- 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

ΤΗΛ-------------------------------------------------------------FAX-----------------------------------------------

- 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ανταποκρινόμενος στην προκήρυξη του ανοικτού Β΄ επαναληπτικού  διαγωνισμού  του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας με αριθμό 7/2008 και των παραρτημάτων Α΄, Β΄ και  Γ’  
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αυτής, της οποίας τους όρους έλαβα γνώση και  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, για τις 

προγραμματισθείσες Εαρινές-Εναλλακτικές εκδρομές Ν. Αττικής έτους 2008  και  για όλο 

το χρονικό διάστημα  προσφέρω τα παρακάτω τουριστικά  λεωφορεία που επιθυμώ να 

μισθωθούν ως τακτικά ή εφεδρικά: 

 

 

 

                                                                 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  

Α/

Α 

Τ       ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡ.1ης  
ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ
ΑΣ 
ΣΤΗΝ 
ΗΜΕΔΑΠΗ Ή 
ΑΛΛΟΔΑΠΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

1.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΓΥΡΟΣ 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΘΕΡΜΟ, 

ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 

ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΗΝΟΣ 

(Τετραήμερη εκδρομή) 

    

2. ΠΥΡΓΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ 

ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΑΤΑΚΟΛΛΟ, 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

– ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Τετραήμερη 

εκδρομή) 

    

3. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΓΥΡΟΣ) 

(Τετραήμερη εκδρομή) 

 

    

4. ΛΑΜΙΑ – ΜΟΝΗ 

ΑΓΑΘΩΝΟΣ –

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ – 

ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ – 

ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ – 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ –  
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ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 

(Τετραήμερη εκδρομή) 

                                                                       

                                                                      /              /    2008  

                                                               Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                            

 

                                                 ( ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ   

                                                          ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)              

                                                                                                                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4 

                                                                                           ΠΡΟΣ 

                                                     Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας την επιτροπή  

                                                    διενέργειας Ανοικτού Β΄ Επαναληπτικού  Διαγωνισμού                              

                                                          για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα και 

                                                          τη μίσθωση Τουριστικών λεωφορείων , στα   πλαίσια 

                                                          υλοποίησης του  Εαρινού-Εναλλακτικού εκδρομικού 

προγράμματος έτους 2008   

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ-

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

α/α Αριθμός κυκλοφ.        Αριθμ. Θέσεων     Ημερομ. 1ης άδειας                Στοιχεία 

ιδιοκτήτη 

                                                                          κυκλοφορίας στην                 λεωφορείου 

                                                                         ημεδαπή & αλλοδαπή    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--          

1.................................     ….....................        ........................     ……………………  

2.................................     ….....................        ........................     …………………… 

3.................................     ….....................        ........................     …………………… 

4 .................................     ….....................        ........................     …………………… 

5  .................................     ….....................        ........................     …………………… 

6  .................................     ….....................        ........................     …………………… 

7.................................     ….....................        ........................     …………………… 

8.................................     ….....................        ........................     ….................................            

9.................................     ….....................        ........................     ….................................            

10.................................     ….....................        ........................     ….................................                     
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        Για όσα εκ των ανωτέρω τουριστικών λεωφορείων δεν είναι της ιδιοκτησίας του 

τουριστικού μας γραφείου, υποβάλλω μαζί με όλα τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού, το 

αποδεικτικό της σχέσης εκμετάλλευσης, που παραχωρείται στο τουριστικό μας γραφείο 

από τον ιδιοκτήτη.Τα παραπάνω τουριστικά λεωφορεία τακτικά, εφεδρικά τα προσφέρω 

για μίσθωση για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του Εαρινού-Εναλλακτικού εκδρομικού 

προγράμματος σύμφωνα με τη προκήρυξη αριθμ. 7/2008 και τα παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄ 

αυτής.                                                /    /  2008       

                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                      
                       ( ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)                                     

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Γ Ι Α   Τ Η Ν   Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν   Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν 

ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                          Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας 

                                                        την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού  Β΄ 

                                                        Επαναληπτικού Διαγωνισμού                                                      

                                                              για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα 

                                                              και  τη μίσθωση Τουριστικών λεωφορείων , στα 

                                                             πλαίσια υλοποίησης Εαρινού-Εναλλακτικού 

                                                              εκδρομικού προγράμματος έτους 2008   

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ------------------------------------------------------------------

- 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

ΤΗΛ.-------------------------------------------------------- FAX -------------------------------------------------

-- 
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ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -----------------------------------------------------

- 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 Ανταποκρινόμενος στην προκήρυξη του ανοικτού β’  επαναληπτικού  διαγωνισμού 

του Οργανισμού Εργατικής Εστίας με αριθμό 7/2008  και τα παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ’ αυτής, 

της οποίας έλαβα γνώση των όρων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα για τις 

προγραμματιζόμενες  Εαρινές-Εναλλακτικές εκδρομές Ν. Αττικής έτους 2008 προσφέρω 

τις παρακάτω τιμές κατά θέση με επιστροφή, στις εκδρομές που επιθυμώ να μισθωθούν 

τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία προσφέρω για μίσθωση ως συμβατικά  στις οποίες 

περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα των διοδίων  τουριστικών 

λεωφορείων.  

 

                               

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ 

(ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΓΥΡΟΣ 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΘΕΡΜΟ, 

ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 

ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΗΝΟΣ 

(Τετραήμερη εκδρομή) 

 

ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 

από08/05/2008 

έως15/06/2008 

 

ΠΥΡΓΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, 

ΚΑΤΑΚΟΛΛΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ- 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

(Τετραήμερη εκδρομή) 

ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 

από08/05/2008 

έως15/06/2008 

 

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΓΥΡΟΣ) 

(Τετραήμερη εκδρομή) 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 

από08/05/2008 

έως15/06/2008 
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ΛΑΜΙΑ – ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ 

–ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΜΟΝΗ 

ΔΑΜΑΣΤΑΣ – ΛΟΥΤΡΑ 

ΥΠΑΤΗΣ – ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ –  

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 

(Τετραήμερη εκδρομή) 

ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 

από08/05/2008 

έως15/06/2008 

 

                                                                                    
                                                                                /        /  2008            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                          ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ   

 

                                                                                          ΝΟΜΙΜΟΥ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

 

 

                                                                                                                                                                                

                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄                                                                         

                                                                                                                 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ονομασία Τράπεζας ………………….. 

Κατάστημα                 ............................... 

(Δ/νση οδός – αριθμός  ΤΚ  FAX )                              Ημερομηνία έκδοσης ……………….. 

                                                                                   ΕΥΡΩ  …………………… 

Προς : Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, 

           Αγησιλάου 10,  102 10 Αθήνα  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………..  ΕΥΡΩ ………….. 

-   Εχουμε 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 ……………………………………………. 

Δ/νση ……………..  ………………….…… δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο  διαγωνισμό 

Ανοικτό Β ΄Επαναληπτικό  διαγωνισμό της  21/04/2008  για τη μίσθωση κλινών σε Τουριστικά 

Καταλύματα  στα   πλαίσια υλοποίησης του Εαρινού-Εναλλακτικού εκδρομικού 

προγράμματος έτους 2008  , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2008  Προκήρυξή σας. 

-    Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
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-    Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, 

ολικά  ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε  τρεις ( 3 ) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-    Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής 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 προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι την 22/07/2008 . 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της  παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας.  

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

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

προσφοράς όπως σχετικά αναφέρεται στη Προκήρυξη. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  ΕΑΡΙΝΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ονομασία Τράπεζας ………………….. 

Κατάστημα                 ............................... 

(Δ/νση οδός – αριθμός  ΤΚ,  FAX )                  Ημερομηνία έκδοσης ……………….. 

                                                                          ΕΥΡΩ  …………………… 

Προς : Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, 

           Αγησιλάου 10,  102 10 Αθήνα  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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 ….…………… υπέρ της εταιρείας ……………………………………………. 

 Δ/νση ……………..  ………………….…… …………….δια τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο  

Ανοικτό β΄ Επαναληπτικό  διαγωνισμό της  21/04/2008 για τη μίσθωση Τουριστικών 

Λεωφορείων  στα   πλαίσια υλοποίησης του Εαρινού-Εναλλακτικού εκδρομικού 

προγράμματος έτους 2008 , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2008 Προκήρυξή σας. 

-    Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
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-    Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη  την δήλωσή σας, 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-    Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής 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 προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

-    Η παρούσα ισχύει μέχρι την 22/07/2008 . 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που  έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας. 

 

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

προσφοράς όπως σχετικά αναφέρεται στη Προκήρυξη. 
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