
Σχετικά με τη Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού 6/2012 για 
τουριστικές υπηρεσίες ζητήθηκαν από ενδιαφερομένους οι ακόλουθες 
διευκρινίσεις:  
 1. Στην περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά 

και για τα δυο τμήματα του αντικειμένου του διαγωνισμού, αυτά 
εξετάζονται ανεξάρτητα ή σε συνάρτηση μεταξύ τους τόσο σε ότι 
αφορά την τεχνική όσο και την οικονομική προσφορά; 

Απάντηση: Όπως προκύπτει και από τη Διακήρυξη (ενδεικτικά βλ. άρθρα 
12, 13, 14), οι προσφορές για κάθε τμήμα του Διαγωνισμού εξετάζονται 
ανεξάρτητα, τόσο σε ότι αφορά την τεχνική όσο και την οικονομική 
προσφορά. 
 
2. Σε ότι αφορά τις τελικές αναλυτικές πληροφορίες για τους 

καλεσμένους της διοργάνωσης που θα χρειαστούν, κυρίως, για την 
έκδοση των εισιτηρίων, θα παρακαλούσαμε να αναλυθεί περισσότερο 
το είδος των πληροφοριών που δίδονται και ο τρόπος/χρόνος 
παραλαβής αυτών (πχ. κατάλογος με το σύνολο των πληροφοριών 15 
ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, σταδιακή αποστολή 
στοιχείων κτλ) και αν σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία όπως 
τα παρακάτω (τα οποία συχνά απαιτούνται για την έκδοση των 
εισιτηρίων) ή αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν από τον ανάδοχο, πχ 
ακριβές όνομα, χώρα προέλευσης, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία 
διαβατηρίου, ημερομηνία λήξης διαβατηρίου; 

Απάντηση: 
Η αποστολή των στοιχείων (κατάλογος ονομάτων κρατήσεων) γίνεται 
σταδιακά λόγω της φύσης της διοργάνωσης. Στόχος μας είναι να γίνεται 
το συντομότερο δυνατό. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την κράτηση 
και έκδοση των εισιτηρίων προέρχονται αποκλειστικά από τον 
διοργανωτή και συγκεκριμένα από το Τμήμα Φιλοξενίας. 
3. Θα παρακαλούσαμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοείται με τον όρο 

«προθεσμία δήλωσης των λεπτομερειών των κρατήσεων» που 
αναφέρεται στο Παράρτημα Ι – Τμήμα Ι – Πίνακας περιεχομένων 
Τεχνικής Προσφοράς για το Τμήμα Ι & ΙΙ  

Απάντηση: Εννοείται η ελάχιστη προθεσμία δήλωσης των λεπτομερειών 
των κρατήσεων που τίθεται εκ μέρους του Διαγωνιζομένου, η οποία 
βεβαίως όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της διακήρυξης, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερη των 15 ημερών. 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η πληροφορία αυτή αξιολογείται 
στο πλαίσιο του κριτηρίου «Ευελιξία κρατήσεων / αλλαγών», τόσο για το 
Τμήμα Ι όσο και για το Τμήμα ΙΙ του διαγωνισμού. Είναι αυτονόητο ότι 
είναι επιθυμητή η μικρότερη δυνατή προθεσμία (μικρότερη των 15 
ημερών).  

 



4. Θα ήταν δυνατόν να διευκρινιστεί κατά προσέγγιση και βάση 
προηγούμενης εμπειρίας η αναλογία των 24 αεροπορικών εισιτηρίων 
μετ’ επιστροφής από χώρες της αμερικανικής ηπείρου για 
Θεσσαλονίκη σε επίπεδο ποσοστού: εισιτήρια από χώρες της 
Λατινικής Αμερικής, εισιτήρια από τη δυτική ή ανατολική πλευρά 
των χωρών της Βόρειας Αμερικής ; 

 Απάντηση: Στην προηγουμένη διοργάνωση, η αναλογία των εισιτηρίων 
που ζητείται ήταν: Λατινική Αμερική 50%, δυτική πλευρά χωρών Βόρειας 
Αμερικής: 25%, ανατολική πλευρά χωρών Βόρειας Αμερικής: 25%. Τα 
παραπάνω ποσοστά δίδονται ενδεικτικά και με κανένα τρόπο δεν 
δεσμεύουν την Αναθέτουσα Αρχή. Δεν είναι εφικτό να δοθούν εκ των 
προτέρων στοιχεία  με τέτοια ακρίβεια, λόγω της ιδιάζουσας δουλειάς που 
έχει ένας σκηνοθέτης, με αποτέλεσμα να είναι μεταβλητή η πόλη 
αναχώρησης. 
  
5.       Στη σελίδα 13 της Προκήρυξης υπάρχει δήλωση ότι οι Υπεύθυνες 

Δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε αν αυτό ισχύει για το 
σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται στην κατάθεση 
των δικαιολογητικών ή μόνο οι ανωτέρω της δήλωσης; 

Απάντηση: Οι απαιτήσεις σχετικά με τον χρόνο υπογραφής των 
Υπευθύνων Δηλώσεων αναφέρονται στη Διακήρυξη. Για όποιες 
Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν αναφέρεται σχετική απαίτηση, είναι αυτονόητο 
ότι εφόσον αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, δεν μπορούν να 
φέρουν ημερομηνία ενωρίτερη της δημοσίευσης της προκήρυξης. 
 
6. Ισχύει η ερμηνεία μας ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις 

χρηματοπιστωτικής ικανότητας και επαγγελματικής 
δραστηριότητας αποδεικνύονται σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού με 
την Υπεύθυνη Δήλωση και μόνον; 

Απάντηση: Δεν πρόκειται περί ερμηνείας. Αυτό διευκρινίζεται ρητά στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 9 της Διακήρυξης. Επισημαίνεται όμως ότι η μη 
προσκόμιση, στη φάση της κατακύρωσης, από τον υποψήφιο ανάδοχο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τα δηλούμενα, έχει 
μεταξύ άλλων ως συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής (βλ. άρθρο 12, παράγραφος 2). 
 
7.       α.  Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται στη βάση των 

τιμών χωρίς ΦΠΑ;  
β. Στο εξώφυλλο του διαγωνισμού υπολογίζεται ότι το καθαρό ποσό 
για το Τμήμα Ι είναι 71.000 € και ο ΦΠΑ 7.100 €. Δεδομένου του 



γεγονότος ότι ο ΦΠΑ υπηρεσιών είναι 23%, μήπως υπάρχει κάποιο 
λάθος στους υπολογισμούς ή υπολογίζετε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ; 

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 5 της διακήρυξης, «Η 
αναγραφή τιμής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού του Υποψηφίου». Προφανώς ο ερωτών εννοεί την αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών.  
Όπως προκύπτει από το άρθρο 1, το άρθρο 11 και από το τυποποιημένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα 
Γ της διακήρυξης και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά, ο ΦΠΑ που θα κληθεί 
να καταβάλει στο δημόσιο ο Ανάδοχος επί της αμοιβής του δεν 
αναγράφεται στις οικονομικές προσφορές. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 1 της Διακήρυξης: «είναι υποχρεωτικό για τους διαγωνιζόμενους 
να δώσουν τις προσφορές τους χωρίς Φ.Π.Α. και θα είναι υποχρεωτικό για 
τον Ανάδοχο να δηλώσει χωριστά το Φ.Π.Α. που θα κληθεί να καταβάλει 
στο δημόσιο επί της αμοιβής του από την παρούσα σύμβαση, παρέχοντας 
στην Αναθέτουσα Αρχή επαρκείς πληροφορίες και πλήρη πρόσβαση στα 
οικονομικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το ύψος του οφειλόμενου Φ.Π.Α.». 
Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ που θα κληθεί ο Ανάδοχος να καταβάλει στο 
δημόσιο επί της αμοιβής του δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός. Θα 
προκύψει απολογιστικά από τον υπολογισμό της ακαθάριστης αμοιβής 
του, που είναι η διαφορά της τιμολόγησης των υπηρεσιών προς το 
Φεστιβάλ, επί τη βάσει των τιμών που αναγράφονται στην οικονομική του 
προσφορά, από τις τιμές που καταβάλει στα ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. 
Σύμφωνα με την απαιτούμενη επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση 
της παραγράφου 8 του άρθρου 9 της Διακήρυξης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να δηλώσει, και αν του ζητηθεί να τεκμηριώσει, την 
ακαθάριστη αμοιβή του, επί τη βάσει της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ που 
οφείλει στο δημόσιο.  
Κατά συνέπεια, η αναφορά του ΦΠΑ στο εξώφυλλο της διακήρυξης είναι 
απλώς ενδεικτική. 
  
 
 
 


