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Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 137 
Πόλη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 17121 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS EL303  

Τηλέφωνο 210-9851020 
Φαξ 210-9850964 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@koe.org.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Χριστοφοράτος Γεώργιος  
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) Http://www.koe.org.gr  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) - 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου – Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 
14 του ν. 4270/14 και η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι oi αθλητικές δραστηριότητες 
στο χώρο του υγρού στίβου. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική  διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής αθλητών και λοιπών 
προσώπων σε ξενοδοχεία. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 55100000-1.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000 ΦΠΑ : € 7.800). 
Η Κ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει χρήση του συνόλου των αναφερομένων υπηρεσιών αλλά να τις 
μειώσει μέχρι και 20%. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε από 1/1/2019 έως 31/12/2019 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ α'121/17-06-1999) «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

 της με αρ.28η /24.10.2018 απόφασης ΔΣ της Κ.Ο.Ε. (ΑΔΑ :7ΣΘΓ469ΗΥ5-ΝΓ) 

http://www.koe.org.gr/
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O διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον (12) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΚΟΕ (Λ. Συγγρού 137) μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα 23-2-2019 και ώρα 14.00 μ.μ., µε οποιονδήποτε τρόπο. Προσφορές 
που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Ο διαγωνισµός θα γίνει αμέσως μετά την λήξη παράδοσης προσφορών στα γραφεία της ΚΟΕ,  παρουσία 
της αρµόδιας επιτροπής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται δηµόσια. Στο διαγωνισµό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρµόδιας δηµόσιας επιτροπής.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 11/02/2019. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :    www.koe.org.gr 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 
κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής  

γ. ο Τίτλος της σύµβασης  

δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ). 

ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:  

Α) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα 
εξής δικαιολογητικά: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης εάν
πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστηµένους την αλλοδαπή), µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του.

• Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του νοµικού προσώπου, όπως το ΦΕΚ
ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.archery.org.gr/
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τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν 
τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή 
τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
δηλώνονται: (i) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. (ii) ότι μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς δεν 
έχουν εκδοθεί, με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (iii) 
Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως. (vi) Ότι αποδέχονται την 
ισχύ της προσφοράς για 90  ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

• Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 
              Μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, θα 
γίνεται  δεκτή ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ.80 του Ν.4412/16 . 
 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης.  

Β) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, prospectus και Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές . Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και  

Γ) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που συνοδεύει τη 
διακήρυξη. Οι τιµές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισµού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών. Οι τιµές της προσφοράς δεν µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Η προσφερόµενη τιµή επί ποινή 
αποκλεισµού πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισµένης τιµής.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών (Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού), κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την 
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τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού.  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  

Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονοµικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους 
κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.  

Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρµόδια επιτροπή διαβιβάζει 
την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου να αποφασίσει σχετικά. Η απόφαση κατακύρωσης 
του διαγωνισµού εκδίδεται από το αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται να 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ύψους 2,5% επί της αξίας της σύμβασης. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες/προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 18530000-3. 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΚΟΕ και του Αναδόχου ορίζεται για χρονικό 
διάστημα ενός έτους από 1/1/2019 έως 31/12/2019. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής.  

Η ΚΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στη προμήθεια του συνόλου των αναφερόμενων 
ποσοτήτων αλλά να μειώσει την ποσότητα για κάθε είδος και μέχρι 20%. 
Το νόμισμα των προσφερομένων τιμών θα είναι υποχρεωτικά σε Ευρώ.  
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση αυτών και 
του αναλογούντα Φ.Π.Α του οποίου το ποσοστό θα αναφέρεται ξεχωριστά. Ρητά καθορίζεται ότι ΔΕΝ θα 
ισχύει διαδικασία αντπροσφορών.  

Η πληρωμή του επιλεχθησομένου προμηθευτή θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό της Κ.Ο.Ε 
εντός εξαμήνου από της εκδόσεως του αντίστοιχου τιμολογίου με την προϋπόθεση της εκταμίευσης της 
κρατικής επιχορήγησης.  

 Η Κ.Ο.Ε δεν είναι υποχρεωμένη σε ανάδειξη προμηθευτή, εφόσον οι προσφορές κριθούν μη 
συμφέρουσες, από το λόγο δε αυτό, δε γεννάται κανένα δικαίωμα υπέρ οιουδήποτε προσφέροντος.  Η 
συμμετοχή στον δια της παρούσης προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, σημαίνει και αποδοχή των όρων της 
παρούσας για κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Απαιτήσεις διαμονής – διατροφής. 

 
Είδος Περιγραφή απαίτησης 
Κατηγορία ξενοδοχείου: 3* ξενοδοχεία και να βρίσκονται από την περιοχή της 

Γλυφάδας και μέχρι το Παλαιό Φάληρο 
Αναφορά ονόματος ξενοδοχείων και υπεύθυνη δήλωση  
αυτών ότι προτίθεται να συνεργαστούν παρέχοντας 
διαμονή και διατροφή καλύπτοντας τις ανάγκες της 
Κ.Ο.Ε.  
Επίσης σχετικό έγγραφο από την οικεία υπηρεσία με 
αναφορά στην  απόδοση των αστεριών του κάθε 
ξενοδοχείου. 
 Αυτό γίνεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάταξης, από ειδικά 
εκπαιδευμένο προσωπικό, εταιριών που διαθέτουν 
πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.Δ.).(Αν δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο  αναφορά 
στην κατηγορία του ξενοδοχείου.) 

Είδος δωματίων: Μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα  
 

Δεκατιανό : Τοστ ζαμπόν ή γαλοπούλα τυρί / φυσικός 
χυμός/κέικ/φρούτα 

Απογευματινό σνάκ : Τοστ ζαμπόν ή γαλοπούλα τυρί / φυσικός 
χυμός/κέικ/φρούτα/ καφές 

Είδος Φαγητού: Πλήρης διατροφή 
Σύνθεση πρωϊνού: καφές/τσάι/ χυμοί 
                              δημητριακά / γιαούρτι/ φρούτα/ γλυκά 
                              αλλαντικά/ ψωμί 
Σύνθεση γεύματος/δείπνου: κρέας/πουλερικά/ψάρι 
                               ζυμαρικά/ υδατάνθρακες 
                               σαλάτες/ χυμοί 
                               φρούτο/ γλυκό 
Πρόβλεψη για άτομα διαφορετικών θρησκειών 
                              
Δυνατότητα αντικατάστασης μεσημεριανού γεύματος 
με lunch box που θα περιέχει  σάντουιτς, χυμό, φρούτα 
και μικρή σοκολάτα 

Τρόπος σερβιρίσματος γευμάτων σε μπουφέ 
Ωράριο Γευμάτων: Δυνατότητα εξυπηρέτησης /σερβιρίσματος πρωινού - 

φαγητού στο ωράριο από 06:00-14:00 
  
 
 
 

http://www.grhotels.gr/GR/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/Pages/default.aspx
https://www.hotelsecurity.gr/pdf_f/kkx.pdf
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Προσφερόμενες Υπηρεσίες χωρίς χρέωση: 
Είδος υπηρεσίας Περιγραφή υπηρεσίας 
Διάθεση  ασύρματης σύνδεσης internet Aσύρματη σύνδεση internet θα πρέπει να 

παρέχεται δωρεάν στους χώρους του 
ξενοδοχείου 

Διαθεσιμότητα δωματιών : Ο ανάδοχος οφείλει να έχει διαθεσιμότητα 15 
δωματίων μέχρι 7 ημέρες πρίν από  την κράτηση. 

 
 

 
 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ)  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Α/Α 
ΕΙΔΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 

1 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ 

ΠΛΗΡΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

75 73€ 5.475€  

2 ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ 

ΠΛΗΡΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

212 102€ 21.624€  

3 ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ 

ΠΛΗΡΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

150 141€ 21.150€  

4 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ 

ΠΛΗΡΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

68 172€ 11.696€  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.945€  

 
Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράταση 
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 

1 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

75   

2 ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
ΜΕ ΠΛΗΡΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

212   

3 ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
ΜΕ ΠΛΗΡΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

150   

4 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

68   

                                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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