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1. Αξηζκόο Γηαγωληζκνύ: 662/11/ΓΠ 
 
 Η Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ , 

πξνθεξύζζεη αλνηθηό δηαγσληζκό θαη ζαο θαιεί λα ππνβάιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο, ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ΥΥ/ΥΥ/2011 θαη ώξα 12:00, ζηε δηεύζπλζε: ΓΔΠΑ Α.Δ., Μαξίλνπ 
Αληύπα 92, 141 21 Ηξάθιεην Αηηηθήο, κε ηελ έλδεημε “ΠΡΟΦΟΡΑ – ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΠΑ 
662/10/ΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΑΞΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟΤ – ΤΠΟΦΗ –  θαο Ι. 
Κνκπνηηάηε – Γ/ΝΣΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ”. 

 
 ΟΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΣΔΤΥΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ, ΣΟ 
ΑΡΓΟΣΔΡΟ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΥΥ/11/2011 ΜΔ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ. 

 
 ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΔΝ ΘΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘΟΤΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΠΙΣΡΑΦΟΤΝ ΚΛΔΙΣΔ 

ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΔΙ. 
 

2.   ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 

Ο Γηαγσληζκόο δηέπεηαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ε νπνία εθαξκόδεηαη γεληθώο ζε όιεο ηηο ζρέζεηο 
κεηαμύ ΓΔΠΑ θαη πξνζθεξόλησλ αλεμάξηεηα από ηελ εζληθόηεηά ηνπο. Οπνηαδήπνηε αληηδηθία ζα 
ππόθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.  
 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

Πεξηιακβάλεη ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ Tαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ/ Γξαθείνπ Γεληθνύ Σνπξηζκνύ, όπσο 
απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 1 (Αληηθείκελν Τπεξεζηώλ). 

 
4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ   

 
Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζην δύν (2) 
μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο θαη εηδηθόηεξα σο εμήο : 

  
 ΦΑΚΔΛΟ Α  - Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο / Σερληθή Πξνζθνξά - Υξόλνο Παξάδνζεο 
 

4.1 )  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 10. 
 
4.2 )  Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο δεόλησο ππνγεγξακκέλε γηα ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή 

ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 
 
4.4 ) Σα παξαθάησ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα:  
 

i)  Ωο πξνο ηηο Αλώλπκεο Δηαηξίεο : 
 

- Σν θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθε ε άδεηα ζπζηάζεσο θαη ην 
θαηαζηαηηθό. 

- Σα θύιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθαλ νη κέρξη ζήκεξα ηπρόλ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ.  

- Απόζπαζκα Πξαθηηθώλ Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ εθινγή ηνπ ηζρύνληνο Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 

- Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξόηεζή ηνπ ζε ζώκα θαζώο θαη γηα ηηο 
ππνγξαθέο πνπ δεζκεύνπλ ηελ εηαηξία. 
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- Σν θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ αλαθνηλώλνληαη ηα νλόκαηα ησλ κειώλ 
ηνπ λένπ Γ.. 

- Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ην νπνίν λα εμνπζηνδνηεί ηνλ ππνγξάθνληα ηελ 
πξνζθνξά εθ κέξνπο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

- Γήισζε απνδνρήο  ηεο εμνπζηνδόηεζεο . 
 

ii) Ωο πξνο ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο : 
 

- Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν). 

- Σν θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθε ε πεξίιεςε ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ. 

- Οη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ζπκβόιαηα). 

- Σα θύιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο. 
 

iii) Ωο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε Οκνξξύζκσλ  θαη Δηεξνξξύζκσλ Δηαηξηώλ : 
 

- Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρεη δεκνζηεπζεί λόκηκα ζην Πξσηνδηθείν 
ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο. 

 
- Αληίγξαθα ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο. 
 

4.5 ) Γηα θάζε κνξθή Δηαηξίαο ή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο, ππεύζπλε δήισζε ή άιιν επίζεκν 
έγγξαθν όηη: 

 
i) O πξνζθέξσλ δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό 

ή άιιε παξόκνηα θαηάζηαζε θαη δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ 

 
ii) O πξνζθέξσλ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα παξάπησκα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα θαη ζπκπεξηθνξά 
 

4.6 )   Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο αξκόδηεο Αξρέο ηεο ρώξαο όηη ν πξνζθέξσλ είλαη 
ελήκεξνο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ, σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνύλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, εηζθνξέο ζε 
Δπαγγεικαηηθέο ελώζεηο ή όηη άιιν απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 
ηεο ρώξαο. 

 
4.7) Πειαηνιόγην 

 
4.8) ύληνκε εηαηξηθή παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο 

 

4.9) Άδεηα Δζληθώλ & Γηεζλώλ Μεηαθνξώλ 

 

ΠΡΟΟΧΗ:  
 
 Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεη ην Άξζξν 4 ηεο Γηαθήξπμεο θαη 
λα θέξνπλ ηε ζρεηηθή αξίζκεζε. 
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ΦΑΚΔΛΟ Β – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
 

Ο θάκελορ Β  θα ππέπει εμθανώρ να θέπει ηην ένδειξη όηι πεπιέσει οικονομικά ζηοισεία. Για ηον ζκοπό 
αςηό, ο πποζθέπων ππέπει να σπηζιμοποιήζει ηην κόκκινη εηικέηα πος παπέσεηαι με ηο παπόν ηεύσορ 
διακήπςξηρ ή να σπηζιμοποιήζει άλλη εςδιάκπιηη εηικέηα, πος να ςποδεικνύει ηα πεπιεσόμενα με 
ζαθήνεια. 

 
Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη : 

 
α) Σελ ηηκή ζε Δπξώ (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο θαη ζε πεξίπησζε δηαθνξάο ζα ηζρύεη ε 

νιόγξαθε ηηκή).  
 
β) Σνλ Φ.Π.Α. θαη ηηο ηπρόλ άιιεο επηβαξύλζεηο .  
 
γ) Πίλαθα αλαιπηηθήο ρξέσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 

  
Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο λννύληαη ρσξίο όξν αλαπξνζαξκνγήο, αλαζεώξεζεο ή απμνκείσζεο θαη 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ παξαδόζεσλ κέρξη νινθιεξώζεσο ηεο/ησλ 
παξαγγειίαο/ηώλ. 
 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη δεόλησο ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ 
πξνζθέξνληνο, ζα θέξεη δε ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο. 

 
5. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

5. 1 Η ΓΔΠΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ, θαη νη ηειεπηαίνη ππνρξενύληαη λα ηα παξέρνπλ. 

 
6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη παξνπζία εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ 
έρνπλ παξαιάβεη ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη έρνπλ ππνβάιεη εκπξόζεζκα ηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ ίδηα 
εκέξα ηεο ππνβνιήο ηνπο (ρρρρρρ) θαη ώξα 12:30. 
 

 H Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο Α’ (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) / Σερληθή 
Πξνζθνξά θαη ζα πξνζππνγξάςεη ην πεξηερόκελό ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα ειεγρζεί ε πιεξόηεηα ησλ 
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

 
 Η κε ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 1 θαη 9 ηνπ 

Άξζξνπ 4   ηνπ ΦΑΚΔΛΛΟΤ Α’  ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά 
απνξξηπηέα. 

 
 

 Η Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάινπλ κέζα 
ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο, από ηελ εκέξα γλσζηνπνίεζήο ηνπο (κε ηειενκνηνηππία) ειιείπνληα 
δηθαηνινγεηηθά, εμαηξνπκέλσλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξνεγνπκέλεο πξαγξάθνπ. Αλ ηα ππόςε 
δηθαηνινγεηηθά δελ ππνβιεζνύλ εκπξόζεζκα ε ΓΔΠΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα απνξξίςεη ηηο 
ζρεηηθέο πξνζθνξέο. 

 
 Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ δπλαηόλ λα δεηεζεί από ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θαη λα παξέρνπλ πεξαηηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή πιεξνθνξίεο, αιιά κόλν γηα ηα 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ δεηνύληαη από ηελ ΓΔΠΑ. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λ’ απαληήζνπλ γξαπηά ην 



 

Γ/ζκόο ΓΔΠΑ 662/11/ΓΠ  Σεύρνο Ι  ειίδα 6 από 7 

αξγόηεξν ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ εξσηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 
άιισο ε ΓΔΠΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λ’ απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο απηώλ πνπ δελ απάληεζαλ 
εκπξόζεζκα. Απηέο νη απαληήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνύλ ηελ αξρηθά ππνβιεζείζα πξνζθνξά 
θαη δελ ζπληζηνύλ δηθαίσκα αληηπξνζθνξάο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ ππνβιεζνύλ απνξξίπηνληαη. 

 
Ο θάθεινο Β΄ (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) ζα αλνηρζεί κόλνλ γηα ηνπο απνδεθηνύο πξνζθέξνληεο. ηνπο 
ππόινηπνπο, ν θάθεινο Β΄ ζα επηζηξαθεί θιεηζηόο. 

 
Πξνϋπόζεζε γηα ην άλνηγκα ηωλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ είλαη ε επηηπρήο αμηνιόγεζε ηνπ Φαθέινπ Α’. 
 
7. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΔΗ 
 
                 Η πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ησλ αθόινπζσλ θξηηεξίσλ : 
 

Κξηηήξην επηινγήο ηνπ ηαμηδησηηθνύ πξαθηνξείνπ ζα είλαη ν ζπλδπαζκόο παξνρήο άξηζηεο πνηόηεηαο 
ππεξεζηώλ ζηελ πην αληαγσληζηηθή ηηκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο ζπζηήκαηνο αληακνηβήο / 
bonus ζύκθσλα κε ηνλ ηδίξν πνπ ζα επηηεπρζεί 
 
πγθεθξηκέλα ζην ζύζηεκα αληακνηβήο πνπ ζα πξνηαζεί από θάζε ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

 Έθπησζε επί ηνπ ηδίξνπ 

 Γσξεάλ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ 

 Γσξεάλ δηακνλή ζε πξννξηζκνύο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ 

 Γσξεάλ παξνρή transfer πξνο θαη από ην αεξνδξόκην επηιεθηηθώλ ηαμηδηώλ (πξναηξεηηθή 
επηινγή) 

 Δηαηξηθή θάξηα κηιίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο σο αληαπνδνηηθό 
ζύζηεκα επηβξάβεπζεο γηα ππεξεζηαθά ηαμίδηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό 

 Πνιηηηθή αθύξσζεο αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θαη δηακνλήο ζην εμσηεξηθό 

 Ο απαηηνύκελνο ειάρηζηνο ρξόλνο γηα ηελ έθδνζε visa γηα ηηο ρώξεο πνπ απηό απαηηείηαη 
Οπνηαδήπνηε επηπιένλ ππεξεζία ζα αμηνινγεζεί επηπξόζζεηα. 

 
8. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ ηξηώλ (3) κελώλ από 

ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Πξνζθνξά πνπ δελ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο ή 
νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη. 

 
9. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 
 Γηα ηελ Παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ (βι. Παξάξηεκα 1 – Αληηθείκελν Τπεξεζηώλ), ζα ππνγξαθεί 

ζύκβαζε δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, κε δηθαίσκα ηεο ΓΔΠΑ λα δεηήζεη επέθηαζε γηα άιιν έλα (1) έηνο, 
κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ακνηβήο 

  
 
10.       ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ  
 

Παξάδνζε ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο ΓΔΠΑ, Μαξίλνπ Αληύπα 92 , 141 21 Ηξάθιεην Αηηηθήο. 
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11.         ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ 
 

α) ηελ πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζύκθσλε κε 
ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα - Παξάξηεκα 2, ύςνπο Δπξώ ηεζζάξσλ  ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ  
(4.500,00€), δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ εκεξνκελία  ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 
β) ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηε γξαπηή αλάζεζε, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζύκθσλε κε ην ζπλεκκέλν 
ππόδεηγκα - Παξάξηεκα 3, ύςνπο ίζν κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο αλάζεζεο ε νπνία ζα 
ηζρύεη κέρξη ηελ ιήμε ηεο Πεξηόδνπ Δγγύεζεο,  ε νπνία νξίδεηαη ζε έλα κήλα από ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο ΤΜΒΑΗ. 

 
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί από Σξάπεδα, πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ 
Διιάδα ή ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ, ή από 
νξγαληζκό πνπ έρεη άδεηα δηελέξγεηαο ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ. 

 
12.         ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΧΜΗ 

 
αξάληα πέληε (45) εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή από ηε ΓΔΠΑ   Α.Δ.    (Μαξίλνπ Αληύπα 92, 141 21 
Ηξάθιεην Αηηηθήο, ΑΦΜ 094229666 – ΓΟΤ: ΦΑΒΔ ΑΘΗΝΩΝ) ησλ ηηκνινγίσλ, ηα νπνία ζα έρνπλ 
πηζηνπνηεζεί από ηνλ αξκόδην  ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ.  

 
13. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
 
 Η επηθνηλσλία κεηαμύ ΓΔΠΑ θαη ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ πνπ ζα επηιερζεί ζα γίλεηαη: 

 Σειεθσληθά 

 Μέζσ e-mail θαη fax 
 H αληαπόθξηζε ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε (ην ηαρύηεξν δπλαηό εληόο ηεο ίδηαο εκέξαο) θαη νη 
απαληήζεηο ζα δίλνληαη γξαπηώο κε αλαθνξά ηνπ ζρεηηθνύ θόζηνπο. 

 
 

14.         ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

   Η νκάδα ζπλεξγαηώλ πνπ ζα εμππεξεηεί ηε ΓΔΠΑ ζα απνηειείηαη από ζπγθεθξηκέλα άηνκα (όρη 
παξαπάλσ από 2) έκπεηξνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 
ηερλνγλσζία ώζηε λα πξνζθέξνπλ ην ηδαληθό δεηνύκελν απνηέιεζκα ζε αληαγσληζηηθή ηηκή. 
Δπίζεο ζα έρνπλ ζπκβνπιεπηηθό ξόιν ζε πεξηπηώζεηο πνπ δεηεζεί από ηε ΓΔΠΑ. 

      Ο ηξόπνο ζπλεξγαζίαο ηεο ΓΔΠΑ κε ην Σαμηδησηηθό Πξαθηνξείν πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί, ζα 
πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. 

      Η εμππεξέηεζε ηεο ΓΔΠΑ ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε ζε 24ωξε βάζε, κε ηειέθσλα έθηαθηεο 
αλάγθεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο απξόνπησλ ζπκβάλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ππεξεζηαθνύ ηαμηδηνύ, 
ή γηα ηπρόλ αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ζην πιαίζην πιήξνπο 
ερεκύζεηαο γηα ιόγνπο αζθαιείαο.  

 
Η ΓΔΠΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη, λα ηξνπνπνηήζεη ή λα αλαβάιεη ην Γηαγσληζκό γηα 
νπνηνδήπνηε ιόγν, ρσξίο ππνρξέσζε έλαληη παληόο. 
 

15.         ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 
  Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ: θα Μ. Πνιύδνπ ηει.: 210 2701 119,  Φαμ:   210 2751731.  


