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ΤΜΒΑΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

 

«Event organization Demonstration Tours for tourism stakeholders, magazines 

and tour operators» 

Αξίαρ 8.250,00 € (σωπίρ Φ.Π.Α.) 

 

ηελ Αιεμαλδξνχπνιε ζήκεξα ηελ 10/06/2021, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

Α) Αθελφο κελ ε ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΗΑΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ (Σ.Η.Δ.Γ.Α. Α.Δ.), πνπ εδξεχεη ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε, κε ΑΦΜ 997712721 Γ.Ο.Τ. Αιεμαλδξνχπνιεο, φπσο 

εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνλ θ. Βαζίιεην Γέιθν ηνπ Νηθνιάνπ, ν νπνίνο ελεξγεί 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο, σο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. απηήο, δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζκφλ 

2019Β/01/Β πξαθηηθνχ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο,  ε νπνία απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα 

απνθαιείηαη ράξηλ ζπληνκίαο «Αναθέηοςζα Απσή» θαη αθεηέξνπ δε   

Β) Ζ Καξακπαηδάθε Μαξία ηνπ Λεσλίδα, θάηνηθνο Αιεμ/πνιεο, σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ THE LEON TRAVEL CO, πνπ εδξεχεη 

ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ, αξ. 04, κε  ΑΦΜ 100717223 

Γ.Ο.Τ. Αιεμαλδξνχπνιεο πνπ ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη ράξηλ ζπληνκίαο 

«Ανάδοσορ»,  

ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ  θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο : 

 

 

Καηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 2021/03/Α απφθαζε ηνπ Γ.. ζηηο 08.06.2021  γηα ηελ 

θαηαθχξσζε αλαδφρνπ πξνζθνξάο κε ζπιινγή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  γηα ην 

έξγν  παξνρή ππεξεζηψλ «WP2    -D2.6.3.  Event organization Demonstration Tours 

for tourism stakeholders, magazines and tour operators» πνπ δηελεξγήζεθε έπεηηα 

απφ πξφζθιεζε ηεο επηρείξεζεο ζε πξαθηνξεία, αλάδνρνο αλαδείρζεθε ην αθεηέξνπ 

ζπκβαιιφκελν ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν THE LEON TRAVEL CO.   

H ΣΗΔΓΑ Α.Δ. πξφθεηηαη λα  δηνξγαλψζεη  έλα  επηδεηθηηθφ  ηαμίδη   ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη ησλ κλεκείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ 

Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο , κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Διιάδαο 

Βνπιγαξίαο 2014-2020 πνπ είλαη εληαγκέλν ζην Πξφγξακκα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

Interreg V-A  κε αθξσλχκην «Δ-tourism». 

 

ΑΔΑ: 6ΔΒ1ΟΛΜ8-6ΦΕ



2 

Σν fam trip πξφγξακκα ηαμίδη εμνηθείσζεο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην δηάζηεκα απφ 

25/6/2021  κέρξη 27/06/2021  ζην Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο.  

Ζ πξψηε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο (Αλαζέηνπζα Αξρή), αλαζέηεη ζηελ δεχηεξε 

ζπκβαιιφκελε (Αλάδνρν) ηελ ππεξεζία (ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο θαη σο έξγν) κε 

ηίηιν ««Event organization Demonstration Tours for tourism stakeholders, 

magazines and tour operators».  

Ζ δεχηεξε ζπκβαιιφκελε απνδέρεηαη ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο παξαθάησ 

φξνπο: 

Άπθπο 1 

Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 

1. Ζ ππεξεζία πνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε έρεη σο αληηθείκελν ηελ 

πινπνίεζε ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ αλσηέξσ ηαμηδίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ εθδήισζεο ε αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηε 

δηνξγάλσζε ελφο επηδεηθηηθνχ ηαμηδίνπ ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη ησλ 

κλεκείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, κε ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά - δεζκεχζεηο:  

 ςμμεηέσονηερ:  

Ζ αλάδνρνο, ζα θαιχςεη ην θφζηνο κεηαθηλήζεσλ, μελαγήζεσλ, δηαλπθηεξεχζεσλ θαη 

δηαηξνθήο θαη’ ειάρηζηνλ ζε δέθα (10) ζπκκεηέρνληεο, εθπξνζψπνπο ηνπξηζηηθψλ 

γξαθείσλ, ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ήδε απνζηαιεί πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο. 

 Γιάπκεια :  

Ζ δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ ηαμηδίνπ, ππνινγίδεηαη ζηηο ηξεηο (3) εκέξεο, απφ 25-06-

2021 έσο 27-06-2021, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ αββαηνθχξηαθνπ. 

 Γιαμονή :  

Γχν (2) δηαλπθηεξεχζεηο ζε ζχλνιν, ζε μελνδνρείν πέληε αζηέξσλ, ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε. 

 

 Μεηακίνηζη:  

Οη κεηαθηλήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ θαη πξνο ηελ Αιεμαλδξνχπνιε ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νδηθψο θαη αεξνπνξηθψο.  
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Ο αλάδνρνο ζα θαιχςεη ην θφζηνο ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κεηαθηλήζεσλ  πξνο 

θαη απφ Αιεμαλδξνχπνιε. 

Οη κεηαθηλήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζα ζην Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ζηα 

ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε κηθξφ ιεσθνξείν κε θφζηνο ηνπ 

αλαδφρνπ.  

 ίηιζη 

Ζ ζίηηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηιακβάλεη ην πξσηλφ πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

μελνδνρείν δηακνλήο θαη δχν γεχκαηα εκεξεζίσο (έλα κεζεκεξηαλφ γεχκα θαη έλα 

δείπλν). 

 Τλικό ππορ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ:  

ε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί έλαο θάθεινο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

- Σν έληππν πξνβνιήο ηνπ έξγνπ 

- Μπινθ θαη ζηχιν 

- Μηα θάκεξα κηαο ρξήζεο  

- Έλα ράξηε ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 

 
2. Ζ ζεκεξηλή εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο (10-06-2021) απνηειεί 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο αξρίδνπλ νη πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο, αλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

Άπθπο 2 

Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ – σπονοδιαγπάμμαηα 

1. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία παξάδνζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, εληφο ηεο νπνίαο ε 

αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ θξαηήζεηο  ζε 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, δηακνλή, κεηαθίλεζε, ζίηηζε θαη μελαγήζεηο. 

Άπθπο 3 

Παπακολούθηζη ηηρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη λφκηκν εθπξφζσπν ηεο ΣΗΔΓΑ Α.Δ., πνπ 

εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ 

κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. 
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2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ζα ζπλδξάκεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ρνξήγεζε 

απφ άιινπο θνξείο ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ αλαγθαίσλ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

Άπθπο 4 

Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ  

Ζ παξνχζα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016. 

Άπθπο 5 

Καηαβολή ηηρ αμοιβήρ ηος Αναδόσος  

1. Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ 

πελήληα επξψ (8.250,00€) ρσξίο Φ.Π.Α.  

2. Ζ θαηαβνιή ηεο παξαπάλσ ακνηβήο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά σο εμήο: 50% 

πξνθαηαβνιή, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην ππφινηπν 50% κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ σο άλσ ηαμηδίνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ αληίζηνηρνπ λφκηκνπ 

παξαζηαηηθνχ – ηηκνινγίνπ. 

Άπθπο 6 

Τποσπεώζειρ και εμπιζηεςηικόηηηα Αναδόσος 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ηεξεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ηηο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο πκβάζεηο. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο, ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο, αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζα εθηειέζεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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Άπθπο 7 

Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Δπίλςζη Γιαθοπών 

Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Δλσζηαθή λνκνζεζία. Ο 

Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε 

δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο χκβαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, θάζε δηαθνξά πνπ ζα 

πξνθχςεη, αξκφδηα νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. 

Άπθπο 9 

Ακποηελεύηιο 

Ζ παξνχζα χκβαζε ζπληάρζεθε, αλαγλψζζεθε, βεβαηψζεθε, κνλνγξάθεθε ζε θάζε 

ζειίδα θαη ππνγξάθεθε απφ ηνπο αλσηέξσ ζπκβαιιφκελνπο, ζε δχν (2) γλήζηα, 

φκνηα, πξσηφηππα αληίηππα.  

Ζ παξνχζα λα αλαξηεζεί ζην ΚΖΜΓΖ. 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΙΑ TON ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΣΗΔΓΑ ΑΔ 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔΛΚΟ 

 

…………….. 

 

ΜΑΡΗΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΕΑΚΖ 

 

 

…………….. 
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