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έρρες, 20.10.2016 

Αρ. Πρωτ.: 5059 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η   Ε Κ Δ Η Λ Ω  Η    Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο  

ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΚΛΕΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΕΚΘΕΗ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΤ (25-27/11/2016) 

 

ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

ζχοντασ υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα:  

1. Σον Ν. 2081/92 «Ρφκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων...» όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει με τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Αϋ/06.12.2005). 

2. Σθν με αρικμό 333/1997 γνωμοδότθςθ του Ν..Κ. για τισ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ επί 

προμθκειϊν των Επιμελθτθρίων και περί εκοφςιασ και όχι υποχρεωτικισ υπαγωγισ των 

τελευταίων ςτθ διάταξθ του άρκρου 38 του ΠΔ 394/1996. 

3. Σο Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείασ υπό των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν – 

Επαγγελματικϊν και Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων ωσ και των Χρθματιςτθρίων 

Εμπορευμάτων, προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι 

εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων εν γζνει και εκτελζςεωσ εργαςιϊν» ςε ςυνδυαςμό με 

τισ διατάξεισ του Π.Δ 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 

150/Aϋ/07). 

4. Σο άρκρο 1 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ/95) "Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και 

ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων". 

5. Σα άρκρα 82 ζωσ 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των 

Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ» (ΦΕΚ 247/Αϋ/95). 

6. Σο άρκ. 5 του ν. 4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 

μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» με το οποίο 

αναςτζλλεται θ ιςχφσ εφαρμογισ των διατάξεων του Μζρουσ Β’ του Ν 4281/2014 

«Διατάξεισ Αρμοδιότθτασ Τπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ Κανόνεσ 

φναψθσ Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» για τθν 29θ 

Φεβρουαρίου 2016  

7. Σον ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ περί Ζργων, Προμθκειϊν, Τπθρεςιϊν 

(Προςαρμογι  (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ Α’/ 

08.08.2016). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ 2, 
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8. Σθν υπ’ αρικ. 40/18.10.2016 Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου 

ερρϊν με τθν οποία εγκρίνονται θ δθμοςίευςθ και οι όροι τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ.   

 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ε Ι  

τισ ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) με αντικείμενο δραςτθριότθτασ 

‘Σουριςτικά Πρακτορεία- Γραφεία Σαξιδιϊν’ για κατάκεςθ κλειςτϊν οικονομικϊν προςφορϊν 

προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςίασ, με αντικείμενο τθ μετακίνθςθ επιχειρθματιϊν 

από ζρρεσ προσ το Βελιγράδι τθσ ερβίασ, για το χρονικό διάςτθμα από τισ 25 ζωσ τισ 27 

Νοεμβρίου 2016, ςτο πλαίςιο τθσ Ζκκεςθσ Σροφίμων και Ποτϊν Βελιγραδίου. 

 

Άρθρο 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ είναι θ μετακίνθςθ επιβατϊν- επιχειρθματιϊν με ζνα (1) 

λεωφορείο, με αφετθρία τθν πόλθ των ερρϊν και τελικό προοριςμό το Βελιγράδι τθσ ερβίασ, 

για το διάςτθμα από 25 ζωσ 27 Νοεμβρίου 2016 ςτο πλαίςιο Επιχειρθματικισ Αποςτολισ του 

Επιμελθτθρίου ερρϊν ςτθν Ζκκεςθ Σροφίμων και Ποτϊν Βελιγραδίου.  

Αναλυτικά οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κακορίηονται ωσ εξισ:   

- Μετακίνθςθ των επιβατϊν από ζρρεσ προσ το Βελιγράδι τθν Παραςκευι 25 

Νοεμβρίου 2016 με ϊρα αναχϊρθςθσ 4:00μ.μ. και επιςτροφι τθν Κυριακι 27 

Νοεμβρίου 2016 με ϊρα αναχϊρθςθσ 11:00.π.μ. 

- Μετακίνθςθ των επιβατϊν ςτθν πόλθ του Βελιγραδίου το άββατο 26 Νοεμβρίου 2016, 

ςτο πλαίςιο των επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων με Φορείσ τθσ ερβίασ  

- Μετακίνθςθ των επιβατϊν εςωτερικά τθσ πόλθσ του Βελιγραδίου και ειδικότερα, από 

και προσ τον εκκεςιακό χϊρο, κλπ  

 

Άρθρο 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η τελικι κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο οικονομικότερθ τιμι.  

2. Σο Επιμελθτιριο διατθρεί το δικαίωμα αναβολισ ι ματαίωςθσ τθσ παροφςθσ 

Επιχειρθματικισ Αποςτολισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο και για οποιοδιποτε λόγο, χωρίσ 

υποχρζωςθ καταβολισ κανενόσ είδουσ αποηθμίωςθσ των υποψθφίων ενδιαφερομζνων.  

3. Σο Επιμελθτιριο δεν αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ και διατθρεί 

το δικαίωμα όχι απλϊσ επιλογισ του αναδόχου του αντιςυμβαλλομζνου αλλά και πλιρθ 

διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων. 

4. Η ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ επιλογισ του Αναδόχου κα γίνει εγγράφωσ από τθν αρμόδια 

Τπθρεςία μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ι και τθλεομοιοτυπίασ. 

Άρθρο 3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ  
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1. Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ έως και την Πέμπτη 27 Οκτώβρη 2016 και ώρα 14.00, ςτα 

γραφεία του Επιμελθτθρίου ερρϊν, Γραφείο Διεφκυνςθσ, 1οσ όροφοσ (Π. Κωςτοποφλου 

2, ζρρεσ 62122, τθλ. 23210 99731, fax: 23210 99740). 

2. Δεκτζσ γίνονται μόνο ενςφράγιςτεσ προςφορζσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ απορρίπτεται θ 

οικονομικι προςφορά. 

3. Τπεφκυνοσ για τθν παροχι πρόςκετων πλθροφοριϊν είναι Γιαννάκθσ Δθμιτριοσ, 

Αντιπρόεδροσ Α’ Επιμελθτθρίου ερρϊν, τθλ. 23210 99721, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. 

        

 

ΑΠΟ ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

 

 

 


