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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το 
εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, για τις ανάγκες του έργου 

με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)»  
 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Διεύθυνση 

Τηλέφωνο 

FAX 

Ηλ/κή Αλλ/φία 

Πληροφορίες 

: Αγ. Σπυρίδωνος – 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ 

: 210 53.87.257, 210 53.87.278 

: 210-53.85.185 

: elke-proc@uniwa.gr 

: Ι. Καραπάνος 

 
 

Ημερομηνία:27/12/2018 

Αρ. Πρωτ.: 39484 

 

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, 

για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων 

για μετακινήσεις από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, 

για τις ανάγκες του έργου με τίτλο 

«ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018), 

του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

προϋπολογισμού #100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής 

Αντικείμενο Διαγωνισμού Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το 

εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα για τις ανάγκες του έργου 

με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)» 

Κωδικοί CPV CPV: 34980000-0 Ταξιδιωτικά εισιτήρια 

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπου 

προβλέπεται) 

Χρηματοδότηση Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο: 

«ERASMUS+ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)» 

Διαδικασία Ανάθεσης Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 

Κριτήριο Ανάθεσης H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής. 

Ημερομηνία Ανάρτησης στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Παρασκευή 28/12/2018 

Ημερομηνία Ανάρτησης στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Παρασκευή 28/12/2018 

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 66146 

Υποβολή προσφορών Ηλεκτρονική Υποβολή: Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr 

Έντυπη μορφή: Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1, 

Κτίριο Κ15, Αγ. Σπυρίδωνος Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω Αττικής 
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Καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα υποβολής προσφορών 

Δευτέρα 21/01/2019 

Ώρα: 3:00 μμ. 

Ημερομηνία Διενέργειας του 

Διαγωνισμού 

Παρασκευή 25/01/2019 

Ώρα: 10:00 πμ. 

Τόπος Διενέργειας του 

Διαγωνισμού 

Γραφεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1, Κτίριο Κ15 

Αγ. Σπυρίδωνος Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω Αττικής 

Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

Διαγωνισμού 

Εναλλακτικές προσφορές Δεν Επιτρέπονται 

Κρατήσεις α) 0,06% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

β) 0,02% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, υπέρ του Δημοσίου, 

στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) 0,06% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, υπέρ .Κράτηση υπέρ 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη 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. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

‐ του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ’ Α/167/23-07-

2013) 

‐ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

‐ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

‐ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

‐ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

‐ της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με 

θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών» (Β΄ 3698). 
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‐ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

‐ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

‐ του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

‐ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

‐ του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

‐ του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

‐ της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

‐ της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

‐ του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄38/2.3.2018). 

‐ της Απόφασης Β1/819/88 περί «σύστασης Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση 

ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

‐ του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195/6.9.2011). 

‐ του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 24 (ΦΕΚ Α΄ 

83/11.5.2016) 

‐ του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114/4.8.2017). 

‐ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

‐ του Οδηγού Χρηματοδότησης Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

‐ της με αρ. 9/28-08-2018 (θέμα 96ο) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα «Αίτημα του κ. Σάββα Βασιλειάδη, Καθηγητή ΠΑΔΑ 

και Ιδρυματικού Υπευθύνου των προγραμμάτων «ERASMUS», για έγκριση ανάληψης 

οικονομικής διαχείρισης του έργου με τίτλο «Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ103-2018)», με 

φορέα χρηματοδότησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και έγκριση προϋπολογισμού για το 

ΠΑ.Δ.Α. έως 673.815,00 €» (ΑΔΑ: ΩΜΓ646Μ9ΞΗ-ΦΗΖ). 
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‐ της με αρ. 10/11-09-2018 (θέμα 88ο) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα «Αίτημα του κ. Σάββα Βασιλειάδη, Καθηγητή ΠΑΔΑ 

και ΕΥ του έργου με τίτλο «Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ103-2018)», που αφορά στην 

έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια 

αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, 

συνολικού κόστους 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)» (ΑΔΑ: ΨΥΗ946Μ9ΞΗ-Τ7Β, 

ΑΔΑΜ: 18REQ004267077) 

 

Προκηρύσσουμε 

 

 Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με αντικείμενο την 

«προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το εξωτερικό στο εσωτερικό και 

αντίστροφα, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)», 

του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού #100.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αεροπορικών 

εισιτηρίων για τους κάτωθι προορισμούς: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α/α Προορισμός 
Μέγιστη τιμή 

ανά μετακίνηση 

1. ALBANIA 180,00 € 

2. ARMENIA 275,00 € 

3. AZERBAIJAN 360,00 € 

4. DOMINICAN REPUBLIC 1.500,00 € 

5. GEORGIA 275,00 € 

6. INDIA 820,00 € 

7. ISRAEL 275,00 € 

8. JAPAN 1.500,00 € 

9. JORDAN 275,00 € 

10. KAZAKHSTAN 530,00 € 

11. KENYA 820,00 € 

12. MALAYSIA 1.500,00 € 

13. MOLDOVA 275,00 € 

14. MONTENEGRO 275,00 € 

15. RUSSIAN FEDERATION_A (1) 275,00 € 

16. RUSSIAN FEDERATION_B (2) 360,00 € 

17. RUSSIAN FEDERATION_C (3) 530,00 € 

18. RUSSIAN FEDERATION_D (4) 1.500,00 € 

19. SERBIA 275,00 € 

20. SOUTH AFRICA 820,00 € 

21. SYRIA 275,00 € 

22. TAIWAN 1.500,00 € 

23. TAJIKISTAN 530,00 € 

24. THAILAND 820,00 € 

25. TYNISIA 275,00 € 
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26. UKRAINE 275,00 € 

27. USA 1.500,00 € 

28. UZBEKISTAN 530,00 € 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προορισμών, της σύμβασης. Προσφορές για μέρος των 

προορισμών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(ΚΑ107-2018)» του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων που υπέχει εν προκειμένω στη θέση Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για τους τομείς της 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + [ΥΑ 194858/ΙΑ/18.12.2013 

ΥΠΑΙΘ απόφαση ανάθεσης της διαχείρισης όλων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

ERASMUS+ (ΦΕΚ 3350, Β’, 30.12.2013) και την υπ’ αριθ. ΥΑ 105131/H1/01.07.2015 Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 

1404, Β, 07-07-2015). Κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80532. 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να ισχύουν και να τους δεσμεύουν για χρονικό 

διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 

31/07/2020. Οι μετακινήσεις του έργου θα πραγματοποιηθούν εντός αυτού του χρονικού διαστήματος. 

 Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, την 

Παρασκευή 28/12/2018, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (http://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-diagonismon/ (Νέα -> 

Προκηρύξεις Διαγωνισμών)). Το τεύχος της διακήρυξης θα διατεθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Η διαδικασία θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 21/01/2019 

και ώρα 3:00 μμ. 

 Τα δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία απαιτείται να κατατεθούν σε έντυπη μορφή 

υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. 

Σπυρίδωνος Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω Αττικής. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 25/01/2019 και ώρα 10:00 πμ., 

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει στα Γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά 

το άνοιγμα των προσφορών, εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει 

σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. 

 Οι οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 360 του ν. 4412/2016), 

δύνανται να υποβάλλουν προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (www.aepp-procurement.gr), κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι, Ν.Π.Δ.Δ., μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 
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Σελίδα 6 από 6 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το 
εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, για τις ανάγκες του έργου 

με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)»  
 

1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016). 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», με σκοπό τη διαχείριση και 

αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης 

και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το δίκαιο της Ελλάδας. 

 Επισυνάπτεται το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού με τα παραρτήματά του, τo οποίo 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης. 

 

 Η Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

Γραμματή Πάντζιου 
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