
 

 

Αθήνα, 20.05.2022 

Αρ. Πρωτ.: 7797 

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάθεση προσφοράς για την παροχή 

υπηρεσιών μεταφοράς καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης των 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ για το 2022 στην Αθήνα.  

 

Η Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ προσκαλεί τους παραπάνω οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά 

σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του Ν.4782/2021) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς καλλιτεχνών (τουριστικά λεωφορεία ή mini 
van) στο πλαίσιο υλοποίησης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Ελληνικό 
Φεστιβάλ ΑΕ για το 2022 στην Αθήνα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Επί τη βάσει της προσφερόμενης τιμής, εφόσον η προσφορά πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα Α΄ της 
παρούσας. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
10.000,00 € 

 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

 
1.300,00 € 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 
(ΑΔΑΜ) 

 
22REQ010592760 

CPV 60172000-4  (Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Oι κατά Νόμο κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης (Α.Ε.Π.Π. 0,06% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%, Χαρτόσημο 3% επ’ αυτών 
και ΟΓΑ 20% επί του τελευταίου). 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Η καταβολή του οικονομικού τιμήματος πραγματοποιείται με την 
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής, εντός εξήντα 
(60) ημερών μετά την παραλαβή του αντίστοιχου παραστατικού. Για την 
πληρωμή εκδίδεται βεβαίωση τμηματικής ή οριστικής εκτέλεσης των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της 
Αναθέτουσας Αρχής.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΑ 
ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF) 
 

1) Φάκελος δικαιολογητικών ως κατωτέρω. 
2) Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Α΄, η οποία υποβάλλεται με υπογραφή και 
σφραγίδα. 

3) Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος 
Β΄, η οποία υποβάλλεται με υπογραφή και σφραγίδα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• βεβαίωση  άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το 
αντικείμενο των εν θέματι υπηρεσιών (βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό ή εμπορικό ή βιοτεχνικό επιμελητήριο ή αντίστοιχο 
πιστοποιητικό) 

• αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (για κάθε νόμιμη 
χρήση, εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων για 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου) 

• αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου, με αναγραφή μη ύπαρξης 
οφειλών για το προσωπικό  

• γενικό πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου εγγραφής στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σε ισχύ σε περίπτωση νομικού προσώπου  

• αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού 
προσώπου (δικαιολογητικά στοιχεία νόμιμης σύστασης και 
εκπροσώπησης) σε ισχύ 

• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86 του 
προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79 Α 
του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, ββ) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 
80 παρ.9 του Ν.4412/2016 ,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του 
άρθρου 43 του Ν.4506/2019)καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γγ) στις περιπτώσεις 
των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση 
νόμιμο εκπρόσωπο ή αντίστοιχα αποσπάσματα ποινικών μητρώων 

• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86 στην οποία θα 
δηλώνεται ότι ο προσφέρων δύναται να προσφέρει προσηκόντως τις 
αιτούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
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Σημείωση 1: τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι 
σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν 
από την υποβολή τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 
4412/2016.  
 
Σημείωση 2: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είναι 
εκ του Νόμου υπόχρεος σε εγγραφή του σε επιμελητήριο, αρκεί η υποβολή 
των στοιχείων του από το μητρώο “ΤaxisΝet” της ΑΑΔΕ.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η κατάθεση γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις κάτωθι διευθύνσεις:  
d.petridou@aefestival.gr, maramathas@aefestival.gr, 
protocol@aefestival.gr. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μέχρι την Πέμπτη 26/05/22 και ώρα 16:00 (πέντε τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες, αρχόμενες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο 
ΚΗΜΔΗΣ). Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και 
ώρα θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Δέσποινα Πετρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 210 9282926) 
Γιάννης Μαραμαθάς (τηλ. επικοινωνίας: 210 4838720) 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ 

 

 

                 Ιωάννης Καπλάνης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών 

μεταφοράς καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων (τουριστικά λεωφορεία ή mini van) στο πλαίσιο 

υλοποίησης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ για το 2022 στην Αθήνα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα αναλάβει τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

 

1. Υποδοχή καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων:  

-άνετη, έγκαιρη και χρονικώς ακριβής άφιξη και επιστροφή καλλιτεχνών και συντελεστών στα σημεία 

προορισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις εξουσιοδοτημένων στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής.   

-ενδεδειγμένη, κατά περίπτωση, υποδοχή καλλιτεχνών και συντελεστών, σύμφωνα με τις υποδείξεις 

εξουσιοδοτημένων στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής.   

-δυνατότητα μεταφοράς υλικού / εξοπλισμού καλλιτεχνών και συνετελεστών (εξοπλισμός, αποσκευές, 

μουσικά όργανα, κοστούμια κλπ). 

-παροχή οδηγών με εμπειρία, οι οποίοι θα πρέπει να ομιλούν ικανοποιητικά την αγγλική γλώσσα. 

-οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και να συμπεριφέρονται εν γένει ευγενικά και κατά 

τρόπο επαγγελματικό. 

-ο οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των οχημάτων, τόσο από πλευράς 

καθαριότητας, όσο και από λειτουργικής πλευράς, ώστε όλα τα συστήματα αυτών να λειτουργούν 

άριστα. 

 

2. Μετακινήσεις καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων: 

-οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται με με πολυτελή τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν των 50, 35 και 

20 ατόμων) ή βαν (των 15 ή 8 ατόμων) με κλιματισμό. 

-οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε χρονοδιάγραμμα που θα 

γνωστοποιείται έγκαιρα στον οικονομικό φορέα από εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.   

-οι υπηρεσίες αφορούν εσωτερικές μετακινήσεις καλλιτεχνών για διαδρομές από και προς τα ξενοδοχεία 

διαμονής, από και προς το Αεροδρόμιο, τους χώρους εκδηλώσεων στην Αθήνα (Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 

Πειραιώς 260, λοιποί χώροι) καθώς και όπου αλλού το απαιτήσουν οι ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, 

με αμοιβές κατ’ αποκοπή, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (οδηγός, μίσθωμα οχήματος, 

καύσιμα και ασφάλειες). 

-ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης δρομολογίων από το Αεροδρόμιο ή την Αθήνα προς την περιοχή της Επιδαύρου και 

αντίστροφα. 

-ο αριθμός των δρομολογίων θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες μετακίνησης των καλλιτεχνών, 

κατόπιν συνεννόησης του οικονομικού φορέα με εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής, 

έως του ποσού που αναγράφεται στην αρχική σελίδα της παρούσας. 
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-Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή βλάβης του οχήματος για οποιονδήποτε λόγο, ο οικονομικός 

φορέας υποχρεούται να παράσχει άμεσα άλλο μεταφορικό μέσο (κατά προτίμηση ίδιας κατηγορίας), το 

οποίο είναι πρόσφορο για την ολοκλήρωση της μετακίνησης. 

-Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης με ειδικό όχημα με ράμπα για Α.Μ.Ε.Α. 

 

3. Συντονισμός μετακινήσεων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων: 

-οι οικονομικός φορέας ορίζει συντονιστή, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη διαχειριστικού 

συντονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο 

στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής για τη διευθέτηση επιμέρους λεπτομερειών, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ανάγκες μετακίνησης.  

-Η Αναθέτουσα Αρχή, δια του εξουσιοδοτημένου της στελέχους, γνωστοποιεί εγκαίρως στον οικονομικό 

φορέα και τον συντονιστή του τις ακριβείς διαδρομές, τον αριθμό των καλλιτεχνών και τις ώρες που 

απαιτείται αυτοί να μετακινηθούν.  

-Σε περίπτωση ακύρωσης ή μετάθεσης μετακίνησης, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει εγκαίρως τον 

οικονομικό φορέα για την προκείμενη αλλαγή. 

-Δρομολόγια που τροποποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιούνται, μέσω e-mail, στον 

οικονομικό φορέα προ τριών (3) ωρών δεν χρεώνονται.  

-Δρομολόγια που ακυρώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιούνται, μέσω e-mail, στον 

οικονομικό φορέα προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών δεν χρεώνονται.  

 

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρει τιμές ανά δρομολόγιο όπως φαίνεται στο παράρτημα Β΄ της 

παρούσας. Η παρακολούθηση των συμβατικών υπηρεσιών αρχίζει αμέσως μετά την υπογραφή και 

ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο οικονομικός φορέας τηρεί 

απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις εργατικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ 

 

1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΠΟΥΛΜΑΝ 50 

ΑΤΟΜΩΝ 
      

ΠΟΥΛΜΑΝ 35 

ΑΤΟΜΩΝ 
      

ΠΟΥΛΜΑΝ 20 

ΑΤΟΜΩΝ 
      

ΒΑΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ       

ΒΑΝ 8 ΑΤΟΜΩΝ       

Ειδικό όχημα με 

ράμπα για 

Α.Μ.Ε.Α.       

 

2. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΘΕΑΤΡΟ* ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΠΟΥΛΜΑΝ 50 

ΑΤΟΜΩΝ 
      

ΠΟΥΛΜΑΝ 35 

ΑΤΟΜΩΝ 
      

ΠΟΥΛΜΑΝ 20 

ΑΤΟΜΩΝ 
      

ΒΑΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ       

ΒΑΝ 8 ΑΤΟΜΩΝ       
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Ειδικό όχημα με 

ράμπα για Α.Μ.Ε.Α. 
      

 

3. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΘΕΑΤΡΟ* ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΠΟΥΛΜΑΝ 50 

ΑΤΟΜΩΝ 
      

ΠΟΥΛΜΑΝ 35 

ΑΤΟΜΩΝ 
      

ΠΟΥΛΜΑΝ 20 

ΑΤΟΜΩΝ 
      

ΒΑΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ       

ΒΑΝ 8 ΑΤΟΜΩΝ       

Ειδικό όχημα με 

ράμπα για Α.Μ.Ε.Α. 
      

* ΟΠΟΥ ΘΕΑΤΡΟ: ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260, ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ)  

 

4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ    

ΠΟΥΛΜΑΝ 35 ΑΤΟΜΩΝ    

ΠΟΥΛΜΑΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ    

ΒΑΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ    

ΒΑΝ 8 ΑΤΟΜΩΝ    
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5. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ    

ΠΟΥΛΜΑΝ 35 ΑΤΟΜΩΝ    

ΠΟΥΛΜΑΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ    

ΒΑΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ    

ΒΑΝ 8 ΑΤΟΜΩΝ    

 

*Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΕΣ 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα ……………………………2022 

 

           

             Ο/Η προσφέρων/ουσα 

 

 

          

             

             (υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016. 
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