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Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Α.Π.Η. & ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» 

 

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 

μεταφοράς προσώπων για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κ.Α.Π.Η. & των Τμημάτων 

Προσχολικής Αγωγής , προϋπολογισμού 29.940,00€ προ Φ.Π.Α. και 33.832,20€ συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. (13%). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με 

λεωφορεία δημόσιας χρήσης των ωφελούμενων των δομών του νομικού προσώπου. 

   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΆΡΘΡΟ 1Ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Στη συγκεκριμένη σύμβαση προβλέπονται οι κάτωθι υπηρεσίες μεταφοράς: 

1. Πρωινός/απογευματινός περίπατος εντός Αττικής με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες με επιστροφή 

2. Βραδινή έξοδος με ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών 

με οδηγό, έως τις 23:30 

    

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» 
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) 
Ν.Π.Δ.Δ. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

  
 
 
 

Χολαργός, 10-06-2022 
 Αριθμ. Πρωτ: 2246 

 

 
  
ΠΡΟΣ:  
 
 
 
 

 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 
 
ΤΜΗΜΑ: 

 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ταχ/κη Δ/νση: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 4 

Τ.Κ.: 155 61 Χολαργός   
Τηλέφωνο: 210-6531778 
e-mail: dokmepa@gmail.com 
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3. Ημερήσια εκδρομή έως 12 ώρες με ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 

θέσεων επιβατών με οδηγό, συνολικής απόστασης έως 300 χλμ.  

4. Μετακίνηση για πρωινά θαλάσσια μπάνια στο Αυλάκι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

5. Μετακίνηση για πρωινά θαλάσσια μπάνια στη Λούτσα, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

6. Μετακίνηση για πρωινά θαλάσσια μπάνια στο Ζούμπερι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Α. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης, κατά τις καθορισμένες από την Αναθέτουσα Αρχή ημέρες και ώρες 

των δρομολογίων, τα απαιτούμενα λεωφορεία για τη μεταφορά των πολιτών που 

του έχει ανατεθεί. Τα σημεία αναχώρησης και άφιξης των οχημάτων καθώς και 

όλες οι ενδιάμεσες στάσεις επιβίβασης ή αποβίβασης καθορίζονται από το 

αρμόδιο Τμήμα του Νομικού Προσώπου.  

Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους πολίτες από συγκεκριμένες στάσεις και σε 

καθορισμένη ώρα, κατόπιν συνεννόησης με το Νομικό Πρόσωπο. Υποχρέωση 

ενδιάμεσων στάσεων δύναται να υπάρχει και κατά το δρομολόγιο της επιστροφής. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση του δρομολογίου ως προς την ώρα αναχώρησης/άφιξης 

ή ως προς τον αριθμό των στάσεων πραγματοποιείται μόνο κατόπιν υπόδειξης ή 

συναίνεσης του Νομικού Προσώπου. 

Η μη εκτέλεση δρομολογίου δε δικαιολογείται, εκτός και αν οφείλεται σε λόγους 

ανωτέρας βίας ή γίνεται χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ανάλογα με τη φύση 

τυχόν κωλυμάτων (π.χ. οδικά έργα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρακάμψεις κ.λπ.) 

θα υποδεικνύεται από το αρμόδιο Τμήμα του Νομικού Προσώπου εναλλακτική 

διαδρομή για την εκτέλεση του δρομολογίου. 

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. δύναται να αναβάλει προγραμματισμένο δρομολόγιο λόγω 

απρόβλεπτων καταστάσεων, λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών βάσει 

του δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή λόγω μη συμπλήρωσης 

απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων βάσει ισχύουσας Απόφασης Δ.Σ. . Σε αυτήν 

την περίπτωση ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του 

Νομικού Προσώπου. 

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά υπεράριθμων ή όρθιων επιβατών. 
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Β. ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΩΝ 

• Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Σε 

περίπτωση μη πραγματοποίησης δρομολογίων ή/και οποιασδήποτε 

καθυστέρησης του λεωφορείου με υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων - 

προστίμων λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. . 

• Κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του και στο 

καθορισμένο σημείο συνάντησης (σημειώνεται ότι η καθυστερημένη άφιξη 

του οχήματος στην αφετηρία ΔΕΝ υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του 

οχήματος στο τέρμα). 

• Οι μεταφερόμενοι πολίτες οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στο καθορισμένο 

σημείο αφετηρίας, δηλαδή, τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά πριν από την 

καθορισμένη ώρα αναχώρησης ή διέλευσης από τις στάσεις. 

• Σε περίπτωση που το όχημα περάσει από τα σημεία επιβίβασης νωρίτερα από 

την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι τη συμφωνημένη 

ώρα αναχώρησης. 

 

Γ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  

• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης τα απαιτούμενα και σύμφωνα με τους συμβατικούς 

όρους οχήματα. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα λεωφορεία, 

παρά μόνο στην περίπτωση βλάβης του οχήματος ή/και κωλύματος ορθής 

εκτέλεσης του δρομολογίου και εφόσον αυτό γνωστοποιείται εγγράφως και 

εγκαίρως στο Νομικό Πρόσωπο.  

• Για την περίπτωση αντικατάστασης οχήματος, ο ανάδοχος οφείλει να έχει στη 

διάθεσή του ένα (1) τουλάχιστον αντίστοιχο- σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης- όχημα, ως εφεδρικό. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να 

εξασφαλίσει άμεσα και με δικά του έξοδα την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατέθηκαν, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της παρούσας μελέτης, καθώς και με τις δεσμεύσεις που 

ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Επιπλέον, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

•  Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία οποιουδήποτε 

προσώπου εκτός από τον οδηγό, τους μεταφερόμενους πολίτες και το αρμόδιο 

προσωπικό του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., σύμφωνα με τις τρέχουσες Αποφάσεις του Δ.Σ 

του Νομικού Προσώπου. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις 

ώρες εκτέλεσης των δρομολογίων, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση της 

υπηρεσίας και να αναλαμβάνει την άμεση και με κάθε κατάλληλο μέτρο 

ρύθμιση όποιου ζητήματος ή κωλύματος, προκειμένου να εκτελεστεί το 

δρομολόγιο απρόσκοπτα. 

• Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών για πλημμελή εκτέλεση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., αφού ελέγξει την ακρίβεια των 

καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται την επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων όπως ορίζονται στη σύμβαση, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας. 

 

Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει επαρκή αριθμό οδηγών, οι οποίοι: 

• θα πρέπει να έχουν τα εκ του νόμου οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λπ.) 

• θα πρέπει να είναι νόμιμα ασφαλισμένοι από τον ανάδοχο 

• οφείλουν να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να έχουν συμπεριφορά κόσμια 

και ευγενική. Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 

αντικατάσταση του οδηγού, αν αυτός παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα και 

προκαλεί διαπληκτισμούς με τους μεταφερόμενους πολίτες, εφόσον αυτό 

καταγγελθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα. Μετά τη διαπίστωση των 

καταγγελλομένων και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το Νομικό Πρόσωπο, 
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ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση, άνευ αντιρρήσεων, 

εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης.  

• θα είναι συνεπείς στην καθορισμένη ώρα αναχώρησης 

• επιπλέον, αν ζητηθεί, ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

στοιχεία ταυτότητας των οδηγών, προϋπηρεσίας, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, πιστοποιητικό υγείας κ.λπ. . 

 

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

• Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης προκύψουν νέες 

ανάγκες μεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. δύναται να 

προβεί σε τροποποίηση υφισταμένων δρομολογίων, την οποία ο Ανάδοχος 

αποδέχεται άνευ αντιρρήσεων.  

• Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του Νομικού 

Προσώπου σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων 

δρομολογίων. 

Ζ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Η μεταφορά των πολιτών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία που: 

• είναι ιδιόκτητα 

• πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, τον ΚΟΚ, καθώς και 

αστυνομικές διατάξεις για την ασφαλή και ποιοτική εκτέλεση της υπηρεσίας 

μεταφοράς των πολιτών 

• διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ 

• είναι άρτια συντηρημένα, σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση 

και καθαρά. Η καλή λειτουργία των οχημάτων θα πρέπει να διαπιστώνεται με 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά π.χ. κάρτα καυσαερίων, ενημερωμένο 

πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.) 

• διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο)  

• διαθέτουν μικροφωνική εγκατάσταση & σύστημα κινητής τηλεφωνίας 

• διαθέτουν Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών & ψυγείο 

• είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα πυροσβεστικά μέσα 
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• έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 

μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή 

όρθιοι επιβάτες (σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πραγματοποίηση των δρομολογίων είναι η συμπλήρωση του αναγκαίου 

αριθμού συμμετεχόντων. Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να 

χρησιμοποιεί λιγότερα ή περισσότερα λεωφορεία ανάλογα με τη συμμετοχή 

των πολιτών). 

• διαθέτουν ζώνες ασφαλείας που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, 

πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΟΚ (ή νεώτερη) ή τον 

κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή), 

με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «E». Επειδή οι υπηρεσίες της παρούσας 

σύμβασης αφορούν σε ευαίσθητες ομάδες (άτομα τρίτης ηλικίας ή παιδιά 

προσχολικής ηλικίας), οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα 

σημεία και να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν 

την επιζητούμενη προστασία και ασφάλεια. 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στον νόμο για την τήρηση των 

παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 

 

Η. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

• Κάθε λεωφορείο, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των 

επιβαινόντων για ατυχήματα, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, όπως 

επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι 

τρίτων για ατυχήματα, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Η διάρκεια των 

ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο τον συμβατικό χρόνο. 

• Την ευθύνη των πολιτών από τη στιγμή της επιβίβασής τους στο μεταφορικό 

μέσο, μέχρι την αποβίβασή τους στα συμφωνημένα σημεία – στάσεις, έχει 

αποκλειστικά ο οδηγός τού λεωφορείου. 

• Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς 

των μεταφερόμενων πολιτών, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο όχημα 

αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 
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Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις της 

Αναθέτουσας Αρχής, για οποιοδήποτε θέμα που πιθανόν προκύψει κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε Τμήμα, Επιτροπή ή/και τρίτους που θα του 

υποδείξει το Νομικό Πρόσωπο. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. οποιαδήποτε 

πληροφορία του ζητηθεί σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε εύλογη και καθορισμένη από 

το Νομικό Πρόσωπο προθεσμία, την οποιαδήποτε αποδεδειγμένα πλημμελή 

εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

• Ο Ανάδοχος ευθύνεται ρητά για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν 

συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 

οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, καθώς και για τυχόν παρεπόμενες 

υποχρεώσεις. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει οποιαδήποτε εργασία 

εκτελείται από το Νομικό Πρόσωπο ή από τρίτους που συνεργάζονται με την 

Αναθέτουσα Αρχή. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που 

αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε 

να μην παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο.  

• Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδεχθεί το γεγονός ότι κατά τον χρόνο εκτέλεσης των 

μετακινήσεων ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο 

στα οχήματα, ως προς τη συμμόρφωσή τους στους συμβατικούς όρους. Σε 

περίπτωση που αυτά δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τότε τα οχήματα θα 

αντικατασταθούν με ευθύνη του Αναδόχου.  

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και 

υγείας των εργαζομένων του, όπως προβλέπονται και επιβάλλονται από την 

κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που 

αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 
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• Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016.  

• Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τις βλάβες από οποιαδήποτε αιτία ανωτέρας 

βίας (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.) ή γενικά από αιτίες που δεν ήταν δυνατό να 

προβλεφθούν εγκαίρως. 

• Ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά 

ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που οφείλεται σε 

αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στη 

χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις 

βλάβες με δικές του δαπάνες. 

• Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από 

οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα, δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό τού 

Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή 

υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του 

Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη 

τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 2Ο: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Το κόστος για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών δε μπορεί να ξεπεράσει το 

ποσό των #33.832,20#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Συγκεκριμένα το 

ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑ-
ΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.  

Φ.ΠΑ. (13%)  
ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

1 

Περίπατοι εντός Αττικής πρωινοί – 
απογευματινοί με ιδιωτικό αυτοκί-
νητο δημόσιας χρήσης 50 θέσεων 

επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες (με 
επιστροφή) 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

145,00 € 8 1.160,00 € 150,80 € 1.310,80 € 
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2 
Βραδινές έξοδοι με ιδιωτικό αυτο-

κίνητο δημόσιας χρήσης 50 θέσεων 
επιβατών με οδηγό, έως τις 23:30  

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

125,00 € 4 500,00 € 65,00 € 565,00 € 

3 

Ημερήσιες εκδρομές έως 12 ώρες 
με ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών με 
οδηγό, συνολική απόσταση έως 

300 χλμ. 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

390,00 € 12 4.680,00 € 608,40 € 5.288,40 € 

4 

Θαλάσσια μπάνια πρωινά στο 
Αυλάκι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επι-
βατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

140,00 € 50 7.000,00 € 910,00 € 7.910,00 € 

5 

Θαλάσσια μπάνια πρωινά στη 
Λούτσα, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επι-

βατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

120,00 € 80 9.600,00 € 1.248,00 € 10.848,00 € 

6 

Θαλάσσια μπάνια πρωινά στο 
Ζούμπερι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επι-

βατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

140,00 € 50 7.000,00 € 910,00 € 7.910,00 € 

   
  29.940,00 € 3.892,20 € 33.832,20 € 

 

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό 

των #29.940,00#€ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. (13%) το ποσό των #3.892,20#€, 

ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα #33.832,20#€. Θα βαρύνει την πίστωση, 

υπό τον Κ.Α: 15.6413.0001 με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των #32.000,00#€ και 

αντίστοιχα για το οικονομικό έτος 2023 με το ποσό των #1.832,20#€. 

 

Η κατανομή του αντικειμένου και οι αντίστοιχες ποσότητες ανά κατηγορία 

μεταφοράς προσώπων σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό είναι ενδεικτική και σε 

καμία περίπτωση δε δεσμεύουν την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία δύναται να 

εκτελέσει μέρος του αντικειμένου μιας κατηγορίας μεταφοράς προσώπων, με 

αντίστοιχη αύξηση του αντικειμένου άλλης κατηγορίας μεταφοράς προσώπων, 

ανάλογα με τις ανάγκες της, εντός της συνολικής συμβατικής δαπάνης και 

σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου ανά μονάδα μέτρησης. Η εντολή και 

παρακολούθηση των υπηρεσιών σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πραγματοποιούνται 

από το αρμόδιο Τμήμα του Νομικού προσώπου και η παραλαβή της υπηρεσίας από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβα-

ρύνσεις (π.χ. φόροι, δασμοί, τέλη διοδίων των Εθνικών Οδών/της Αττικής Ο-

δού/της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ.), καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις 

υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. Επιπλέον, στην προ-

σφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτη-
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θούν για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών στο Νομικό Πρό-

σωπο, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μετακίνησης, α-

σφάλισης, αμοιβής, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών 

που θα απασχολήσει κ.ά. . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. .  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση ενώσεων τα 

μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος - μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς, όμως η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 

εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι οικονομικοί φορείς που μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γραφείων 

ταξιδίων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού, τα οποία πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 

Επιπλέον, απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) ιδιόκτητα τουριστικά 

λεωφορεία πενήντα (50) θέσεων (καθήμενων επιβατών). 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:  

1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 

ακόλουθα εγκλήματα: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 

L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια 

των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποι-

νικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προ-

σώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδο-

κία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκρι-

μένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 

(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 

άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυ-

τά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα 

των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές δια-

τάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 

απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 

αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς 

και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 

και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 

ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπη-

σης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νό-

μιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 

αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 

πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 

με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή  
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Σε σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να υποβληθούν: 

Α. γραπτή προσφορά, στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή (τόσο 

χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η προσφορά δίνεται 

υποχρεωτικά σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφορά του 

αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις (π.χ. φόροι, 

δασμοί, τέλη διοδίων των Εθνικών Οδών/της Αττικής Οδού/της γέφυρας Ρίου-

Αντιρρίου κ.λπ.) καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες 

βαρύνουν εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. Επιπλέον, στην προσφορά θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή και 

έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών στο Νομικό Πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μετακίνησης, 

ασφάλισης, αμοιβής, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών 

που θα απασχολήσει κ.ά. . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. .  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που 

προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής 

προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραληφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη 

και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αυτόματα ότι οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
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Β. Τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία τεκμηριώνουν επί ποινή 

αποκλεισμού, τη συμφωνία της Τεχνικής Προσφοράς των συμμετεχόντων με τα 

όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη και συγκεκριμένα: 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει, ότι έλαβε γνώση των 

όρων της υπ’ αριθ. 22/2022 μελέτης του Γραφείου Προμηθειών του 

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (Η εν λόγω μελέτη 

βρίσκεται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης).  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει ότι η προσφορά δεν 

έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 22/2022 

μελέτης του Γραφείου Προμηθειών του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ή εφόσον έχει 

αποκλίσεις να τις αναφέρει ρητά, να τις περιγράφει και να τις αιτιολογεί 

προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή. 

• Για κάθε όχημα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει (συνολικά τουλάχιστον 3): 

άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, που να φαίνεται η ιδιοκτησία, η  ηλικία των 

τουριστικών λεωφορείων και ο αριθμός των θέσεων του οχήματος, 

ασφαλιστήριο και πιστοποιητικό ελέγχου ΚΤΕΟ, καθώς και κάρτα καυσαερίων. 

• Επαγγελματική άδεια οδήγησης σε ισχύ των οδηγών των λεωφορείων που θα 

εκτελούν τις εν λόγω υπηρεσίες. 

 

 Γ. τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά 

αποδεικτικά μέσα. 

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

Γ.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 5.1. 

Εναλλακτικά, η αναθέτουσα αρχή δύναται αντί του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου να απαιτήσει: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει: 

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  
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β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω 

καθώς και στην παράγραφο 5.1. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές 

επιχειρήσεις) ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην 

περίπτωση εταιριών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/16. 

Γ.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους 

Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους 

στην Ελλάδα) 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή 

σχέση με την εταιρεία.  

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους 

είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό οργανισμό. 

Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Γ.3 Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών 

της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά 

την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
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ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών νομικού προσώπου, 

γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα 

κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 

χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση - πρακτικό του αρμοδίου 

καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον 

έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 

οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 

προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων 
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• Το απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. 

• Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά 

την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

• Το πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

• Το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

• Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την ημερομηνία 

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής 

προσφοράς. 

 

 

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 17/06/2022 και 

ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Νομικού Προσώ-

που επί της οδού Αγαμέμνονος αρ. 4 στον Χολαργό, 2ος ορ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκε-

λο ο οποίος θα αναγράφει: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥ-

ΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Α.Π.Η. & ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ 
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 22/2022 
CPV: 63511000-4 (Περιγραφή: «Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών») 
 
ΚΑ: 15.6413.0001 «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #33.832,20#€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) 
 
 
Δ/ΝΣΗ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 4  
Τ.Κ.: 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ.: 210-6531778 
e-mail: dokmepa@gmail.com 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Α.Π.Η. & ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» 

Αριθμός Μελέτης: 

Αριθμ. Πρωτ.: 

22/2022 

2182/07-06-2022 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Κ.Α. Τακτικού Π/Υ: 

ΠΟΡΟΙ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. 

15.6413.0001  

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #33.832,20#€ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με 

λεωφορεία δημόσιας χρήσης των ωφελούμενων των δομών του νομικού 

προσώπου.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16/2022 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΜΗΜΟΛΝ6-Σ5Μ), με την 

οποία εγκρίθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός μετακινήσεων των μελών του 

Τμήματος Κ.Α.Π.Η. και των παιδιών που φιλοξενούνται στα Τμήματα Προσχολικής 

Αγωγής, οι μεταφορές αφορούν στα εξής: 

• Τμήμα Κ.Α.Π.Η.: ημερήσιες εκδρομές, πρωινοί ή απογευματινοί περίπατοι 

εντός του Νομού Αττικής, βραδινές έξοδοι (π.χ. σε θέατρα, κέντρα 

διασκέδασης κ.λπ.), θαλάσσια μπάνια στις παραλίες Αυλάκι, Λούτσα, 

Ζούμπερι. 

• Τμήματα Προσχολικής Αγωγής: πρωινοί περίπατοι εντός του Νομού Αττικής. 

(Οι μεταφορές γίνονται στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος ψυχαγωγικών 

και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων). 

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Νομικού 

Προσώπου με οικεία μέσα και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ανάθεση των 

ανωτέρω υπηρεσιών σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν τα κατάλληλα 

μέσα (τουριστικά λεωφορεία) και έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό (οδηγοί). 

Η μίσθωση των μεταφορικών μέσων εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36714/21-

03-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΩΣΓΗΟΡ1Κ-ΜΟΓ). 
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 Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα είναι διάρκειας οχτώ (8) μηνών και το 

συμφωνητικό θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και 

ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΆΡΘΡΟ 1Ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται οι κάτωθι υπηρεσίες μεταφοράς: 

1. Πρωινός/απογευματινός περίπατος εντός Αττικής με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες με επιστροφή 

2. Βραδινή έξοδος με ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών 

με οδηγό, έως τις 23:30 

3. Ημερήσια εκδρομή έως 12 ώρες με ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 

θέσεων επιβατών με οδηγό, συνολικής απόστασης έως 300 χλμ.  

4. Μετακίνηση για πρωινά θαλάσσια μπάνια στο Αυλάκι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

5. Μετακίνηση για πρωινά θαλάσσια μπάνια στη Λούτσα, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

6. Μετακίνηση για πρωινά θαλάσσια μπάνια στο Ζούμπερι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Α. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης, κατά τις καθορισμένες από την Αναθέτουσα Αρχή ημέρες και ώρες 

των δρομολογίων, τα απαιτούμενα λεωφορεία για τη μεταφορά των πολιτών που 

του έχει ανατεθεί. Τα σημεία αναχώρησης και άφιξης των οχημάτων καθώς και 

όλες οι ενδιάμεσες στάσεις επιβίβασης ή αποβίβασης καθορίζονται από το 

αρμόδιο Τμήμα του Νομικού Προσώπου.  

Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους πολίτες από συγκεκριμένες στάσεις και σε 

καθορισμένη ώρα, κατόπιν συνεννόησης με το Νομικό Πρόσωπο. Υποχρέωση 

ενδιάμεσων στάσεων δύναται να υπάρχει και κατά το δρομολόγιο της επιστροφής. 
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Οποιαδήποτε τροποποίηση του δρομολογίου ως προς την ώρα αναχώρησης/άφιξης 

ή ως προς τον αριθμό των στάσεων πραγματοποιείται μόνο κατόπιν υπόδειξης ή 

συναίνεσης του Νομικού Προσώπου. 

Η μη εκτέλεση δρομολογίου δε δικαιολογείται, εκτός και αν οφείλεται σε λόγους 

ανωτέρας βίας ή γίνεται χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ανάλογα με τη φύση 

τυχόν κωλυμάτων (π.χ. οδικά έργα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρακάμψεις κ.λπ.) 

θα υποδεικνύεται από το αρμόδιο Τμήμα του Νομικού Προσώπου εναλλακτική 

διαδρομή για την εκτέλεση του δρομολογίου. 

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. δύναται να αναβάλει προγραμματισμένο δρομολόγιο λόγω 

απρόβλεπτων καταστάσεων, λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών βάσει 

του δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή λόγω μη συμπλήρωσης 

απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων βάσει ισχύουσας Απόφασης Δ.Σ. . Σε αυτήν 

την περίπτωση ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του 

Νομικού Προσώπου. 

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά υπεράριθμων ή όρθιων επιβατών. 

  

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΩΝ 

• Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Σε 

περίπτωση μη πραγματοποίησης δρομολογίων ή/και οποιασδήποτε 

καθυστέρησης του λεωφορείου με υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων - 

προστίμων λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. . 

• Κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του και στο 

καθορισμένο σημείο συνάντησης (σημειώνεται ότι η καθυστερημένη άφιξη 

του οχήματος στην αφετηρία ΔΕΝ υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του 

οχήματος στο τέρμα). 

• Οι μεταφερόμενοι πολίτες οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στο καθορισμένο 

σημείο αφετηρίας, δηλαδή, τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά πριν από την 

καθορισμένη ώρα αναχώρησης ή διέλευσης από τις στάσεις. 

• Σε περίπτωση που το όχημα περάσει από τα σημεία επιβίβασης νωρίτερα από 

την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι τη συμφωνημένη 

ώρα αναχώρησης. 

 

Γ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  
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• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης τα απαιτούμενα και σύμφωνα με τους συμβατικούς 

όρους οχήματα. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα λεωφορεία, 

παρά μόνο στην περίπτωση βλάβης του οχήματος ή/και κωλύματος ορθής 

εκτέλεσης του δρομολογίου και εφόσον αυτό γνωστοποιείται εγγράφως και 

εγκαίρως στο Νομικό Πρόσωπο.  

• Για την περίπτωση αντικατάστασης οχήματος, ο ανάδοχος οφείλει να έχει στη 

διάθεσή του ένα (1) τουλάχιστον αντίστοιχο- σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης- όχημα, ως εφεδρικό. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να 

εξασφαλίσει άμεσα και με δικά του έξοδα την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατέθηκαν, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της παρούσας μελέτης, καθώς και με τις δεσμεύσεις που 

ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Επιπλέον, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

•  Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία οποιουδήποτε 

προσώπου εκτός από τον οδηγό, τους μεταφερόμενους πολίτες και το αρμόδιο 

προσωπικό του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., σύμφωνα με τις τρέχουσες Αποφάσεις του Δ.Σ 

του Νομικού Προσώπου. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις 

ώρες εκτέλεσης των δρομολογίων, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση της 

υπηρεσίας και να αναλαμβάνει την άμεση και με κάθε κατάλληλο μέτρο 

ρύθμιση όποιου ζητήματος ή κωλύματος, προκειμένου να εκτελεστεί το 

δρομολόγιο απρόσκοπτα. 

• Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών για πλημμελή εκτέλεση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., αφού ελέγξει την ακρίβεια των 

καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται την επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων όπως ορίζονται στη σύμβαση, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας. 
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Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει επαρκή αριθμό οδηγών, οι οποίοι: 

• θα πρέπει να έχουν τα εκ του νόμου οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λπ.) 

• θα πρέπει να είναι νόμιμα ασφαλισμένοι από τον ανάδοχο 

• οφείλουν να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να έχουν συμπεριφορά κόσμια 

και ευγενική. Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 

αντικατάσταση του οδηγού, αν αυτός παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα και 

προκαλεί διαπληκτισμούς με τους μεταφερόμενους πολίτες, εφόσον αυτό 

καταγγελθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα. Μετά τη διαπίστωση των 

καταγγελλομένων και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το Νομικό Πρόσωπο, 

ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση, άνευ αντιρρήσεων, 

εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης.  

• θα είναι συνεπείς στην καθορισμένη ώρα αναχώρησης 

• επιπλέον, αν ζητηθεί, ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

στοιχεία ταυτότητας των οδηγών, προϋπηρεσίας, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, πιστοποιητικό υγείας κ.λπ. . 

 

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

• Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης προκύψουν νέες 

ανάγκες μεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. δύναται να 

προβεί σε τροποποίηση υφισταμένων δρομολογίων, την οποία ο Ανάδοχος 

αποδέχεται άνευ αντιρρήσεων.  

• Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του Νομικού 

Προσώπου σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων 

δρομολογίων. 

Ζ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Η μεταφορά των πολιτών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία που: 

• είναι ιδιόκτητα 
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• πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, τον ΚΟΚ, καθώς και 

αστυνομικές διατάξεις για την ασφαλή και ποιοτική εκτέλεση της υπηρεσίας 

μεταφοράς των πολιτών 

• διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ 

• είναι άρτια συντηρημένα, σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση 

και καθαρά. Η καλή λειτουργία των οχημάτων θα πρέπει να διαπιστώνεται με 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά π.χ. κάρτα καυσαερίων, ενημερωμένο 

πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.) 

• διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο)  

• διαθέτουν μικροφωνική εγκατάσταση & σύστημα κινητής τηλεφωνίας 

• διαθέτουν Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών & ψυγείο 

• είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα πυροσβεστικά μέσα 

• έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 

μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή 

όρθιοι επιβάτες (σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πραγματοποίηση των δρομολογίων είναι η συμπλήρωση του αναγκαίου 

αριθμού συμμετεχόντων. Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να 

χρησιμοποιεί λιγότερα ή περισσότερα λεωφορεία ανάλογα με τη συμμετοχή 

των πολιτών). 

• διαθέτουν ζώνες ασφαλείας που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, 

πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΟΚ (ή νεώτερη) ή τον 

κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή), 

με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «E». Επειδή οι υπηρεσίες της παρούσας 

σύμβασης αφορούν σε ευαίσθητες ομάδες (άτομα τρίτης ηλικίας ή παιδιά 

προσχολικής ηλικίας), οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα 

σημεία και να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν 

την επιζητούμενη προστασία και ασφάλεια. 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στον νόμο για την τήρηση των 

παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 

 

22PROC010732633 2022-06-10



25 
 

Η. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

• Κάθε λεωφορείο, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των 

επιβαινόντων για ατυχήματα, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, όπως 

επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι 

τρίτων για ατυχήματα, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Η διάρκεια των 

ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο τον συμβατικό χρόνο. 

• Την ευθύνη των πολιτών από τη στιγμή της επιβίβασής τους στο μεταφορικό 

μέσο, μέχρι την αποβίβασή τους στα συμφωνημένα σημεία – στάσεις, έχει 

αποκλειστικά ο οδηγός τού λεωφορείου. 

• Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς 

των μεταφερόμενων πολιτών, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο όχημα 

αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

 

Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις της 

Αναθέτουσας Αρχής, για οποιοδήποτε θέμα που πιθανόν προκύψει κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε Τμήμα, Επιτροπή ή/και τρίτους που θα του 

υποδείξει το Νομικό Πρόσωπο. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. οποιαδήποτε 

πληροφορία του ζητηθεί σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε εύλογη και καθορισμένη από 

το Νομικό Πρόσωπο προθεσμία, την οποιαδήποτε αποδεδειγμένα πλημμελή 

εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

• Ο Ανάδοχος ευθύνεται ρητά για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν 

συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 

οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, καθώς και για τυχόν παρεπόμενες 

υποχρεώσεις. 
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• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει οποιαδήποτε εργασία 

εκτελείται από το Νομικό Πρόσωπο ή από τρίτους που συνεργάζονται με την 

Αναθέτουσα Αρχή. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που 

αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε 

να μην παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο.  

• Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδεχθεί το γεγονός ότι κατά τον χρόνο εκτέλεσης των 

μετακινήσεων ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο 

στα οχήματα, ως προς τη συμμόρφωσή τους στους συμβατικούς όρους. Σε 

περίπτωση που αυτά δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τότε τα οχήματα θα 

αντικατασταθούν με ευθύνη του Αναδόχου.  

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και 

υγείας των εργαζομένων του, όπως προβλέπονται και επιβάλλονται από την 

κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που 

αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 

• Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016.  

• Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τις βλάβες από οποιαδήποτε αιτία ανωτέρας 

βίας (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.) ή γενικά από αιτίες που δεν ήταν δυνατό να 

προβλεφθούν εγκαίρως. 

• Ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά 

ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που οφείλεται σε 

αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στη 

χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις 

βλάβες με δικές του δαπάνες. 

• Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από 

οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα, δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό τού 
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Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή 

υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του 

Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη 

τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 2Ο: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Το κόστος για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών δε μπορεί να ξεπεράσει το 

ποσό των #33.832,20#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Συγκεκριμένα το 

ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑ-
ΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.  

Φ.ΠΑ. (13%)  
ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

1 

Περίπατοι εντός Αττικής πρωινοί – 
απογευματινοί με ιδιωτικό αυτοκί-
νητο δημόσιας χρήσης 50 θέσεων 

επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες (με 
επιστροφή) 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

145,00 € 8 1.160,00 € 150,80 € 1.310,80 € 

2 
Βραδινές έξοδοι με ιδιωτικό αυτο-

κίνητο δημόσιας χρήσης 50 θέσεων 
επιβατών με οδηγό, έως τις 23:30  

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

125,00 € 4 500,00 € 65,00 € 565,00 € 

3 

Ημερήσιες εκδρομές έως 12 ώρες 
με ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών με 
οδηγό, συνολική απόσταση έως 

300 χλμ. 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

390,00 € 12 4.680,00 € 608,40 € 5.288,40 € 

4 

Θαλάσσια μπάνια πρωινά στο 
Αυλάκι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επι-
βατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

140,00 € 50 7.000,00 € 910,00 € 7.910,00 € 

5 

Θαλάσσια μπάνια πρωινά στη 
Λούτσα, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επι-

βατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

120,00 € 80 9.600,00 € 1.248,00 € 10.848,00 € 

6 

Θαλάσσια μπάνια πρωινά στο 
Ζούμπερι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επι-

βατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΟ 

140,00 € 50 7.000,00 € 910,00 € 7.910,00 € 

   
  29.940,00 € 3.892,20 € 33.832,20 € 

 

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό 

των #29.940,00#€ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. (13%) το ποσό των #3.892,20#€, 

ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα #33.832,20#€. Θα βαρύνει την πίστωση, 

υπό τον Κ.Α: 15.6413.0001 με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των #32.000,00#€ και 

αντίστοιχα για το οικονομικό έτος 2023 με το ποσό των #1.832,20#€. 
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Η κατανομή του αντικειμένου και οι αντίστοιχες ποσότητες ανά κατηγορία 

μεταφοράς προσώπων σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό είναι ενδεικτική και σε 

καμία περίπτωση δε δεσμεύουν την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία δύναται να 

εκτελέσει μέρος του αντικειμένου μιας κατηγορίας μεταφοράς προσώπων, με 

αντίστοιχη αύξηση του αντικειμένου άλλης κατηγορίας μεταφοράς προσώπων, 

ανάλογα με τις ανάγκες της, εντός της συνολικής συμβατικής δαπάνης και 

σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου ανά μονάδα μέτρησης. Η εντολή και 

παρακολούθηση των υπηρεσιών σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πραγματοποιούνται 

από το αρμόδιο Τμήμα του Νομικού προσώπου και η παραλαβή της υπηρεσίας από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβα-

ρύνσεις (π.χ. φόροι, δασμοί, τέλη διοδίων των Εθνικών Οδών/της Αττικής Ο-

δού/της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ.), καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις 

υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. Επιπλέον, στην προ-

σφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτη-

θούν για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών στο Νομικό Πρό-

σωπο, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μετακίνησης, α-

σφάλισης, αμοιβής, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών 

που θα απασχολήσει κ.ά. . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. .  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

με λεωφορεία δημόσιας χρήσης των ωφελούμενων των δομών τού νομικού 

προσώπου.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις κάτωθι υπηρεσίες: 

1. Πρωινός/απογευματινός περίπατος εντός Αττικής με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες με επιστροφή 

2. Βραδινή έξοδος με ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών 

με οδηγό, έως τις 23:30 

3. Ημερήσια εκδρομή έως 12 ώρες με ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 

θέσεων επιβατών με οδηγό, συνολικής απόστασης έως 300 χλμ.  

4. Μετακίνηση για πρωινά θαλάσσια μπάνια στο Αυλάκι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες 
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5. Μετακίνηση για πρωινά θαλάσσια μπάνια στη Λούτσα, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

6. Μετακίνηση για πρωινά θαλάσσια μπάνια στο Ζούμπερι, με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

δημόσιας χρήσης 50 θέσεων επιβατών με οδηγό, έως 6 ώρες 

 

ΆΡΘΡΟ 2Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα 

με τις διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει  

2. του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

3. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του 

άρθρου 209, 

4. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

5. του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

6. του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

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

7. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

8. του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

9. της Υ.Α. 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
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10. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

11. του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», 

12. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,  

13. Του Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για 

την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]» 

 

Λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας 

υπηρεσίας, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΆΡΘΡΟ 3Ο: ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με 

κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, μετά από συλλογή προσφορών. Για την επιλογή τής 

χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 

αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της μελέτης. 

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

• Το συμφωνητικό  

• Η παρούσα μελέτη 

• Η απόφαση ανάθεσης 

• Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 

 

ΆΡΘΡΟ 4Ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση ενώσεων τα 

μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος - μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς, όμως η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 

εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι οικονομικοί φορείς που μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γραφείων 

ταξιδίων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού, τα οποία πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 

Επιπλέον, απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) ιδιόκτητα τουριστικά 

λεωφορεία πενήντα (50) θέσεων (καθήμενων επιβατών). 

 
ΆΡΘΡΟ 5Ο: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:  

5.1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 

ακόλουθα εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 

L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
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οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια 

των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποι-

νικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προ-

σώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδο-

κία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκρι-

μένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 

(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 

άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυ-

τά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα 

των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές δια-

τάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 

απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 

αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς 

και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 

και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 

ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπη-

σης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νό-

μιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 

αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 

πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

5.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 

με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.  

 

ΆΡΘΡΟ 6Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Σε σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να υποβληθούν: 

Α. γραπτή προσφορά, στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή (τόσο 

χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η προσφορά δίνεται 

υποχρεωτικά σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφορά του 

αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις (π.χ. φόροι, 

δασμοί, τέλη διοδίων των Εθνικών Οδών/της Αττικής Οδού/της γέφυρας Ρίου-

Αντιρρίου κ.λπ.) καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες 

βαρύνουν εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. Επιπλέον, στην προσφορά θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή και 

έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών στο Νομικό Πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μετακίνησης, 

ασφάλισης, αμοιβής, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών 

που θα απασχολήσει κ.ά. . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. .  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που 

προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής 

προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραληφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη 

και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αυτόματα ότι οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Β. Τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία τεκμηριώνουν επί ποινή 

αποκλεισμού, τη συμφωνία της Τεχνικής Προσφοράς των συμμετεχόντων με τα 

όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη και συγκεκριμένα: 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει, ότι έλαβε γνώση των 

όρων της υπ’ αριθ. 22/2022 μελέτης του Γραφείου Προμηθειών του 

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει ότι η προσφορά δεν 

έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 22/2022 

μελέτης του Γραφείου Προμηθειών του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ή εφόσον έχει 

αποκλίσεις να τις αναφέρει ρητά, να τις περιγράφει και να τις αιτιολογεί 

προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή. 
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• Για κάθε όχημα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει (συνολικά τουλάχιστον 3): 

άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, που να φαίνεται η ιδιοκτησία, η  ηλικία των 

τουριστικών λεωφορείων και ο αριθμός των θέσεων του οχήματος, 

ασφαλιστήριο και πιστοποιητικό ελέγχου ΚΤΕΟ, καθώς και κάρτα καυσαερίων. 

• Επαγγελματική άδεια οδήγησης σε ισχύ των οδηγών των λεωφορείων που θα 

εκτελούν τις εν λόγω υπηρεσίες. 

 

 Γ. τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά 

αποδεικτικά μέσα. 

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

Γ.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 5.1. 

Εναλλακτικά, η αναθέτουσα αρχή δύναται αντί του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου να απαιτήσει: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει: 

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω 

καθώς και στην παράγραφο 5.1. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές 

επιχειρήσεις) ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην 

περίπτωση εταιριών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/16. 

Γ.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 
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β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους 

Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους 

στην Ελλάδα) 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή 

σχέση με την εταιρεία.  

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους 

είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό οργανισμό. 

Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

iii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

iv) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Γ.3 Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών 

της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά 

την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών νομικού προσώπου, 

γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα 
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κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 

χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση - πρακτικό του αρμοδίου 

καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον 

έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 

οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 

προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων 

• Το απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. 

• Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά 

την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

• Το πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

• Το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 
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• Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την ημερομηνία 

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής 

προσφοράς. 

 

ΆΡΘΡΟ 7Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει 

συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε 

ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ και έχει 

διάρκεια οχτώ (8) μήνες. 

 

ΆΡΘΡΟ 8Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και 

ιδίως των άρθρων 200 – 205 και 216 – 220. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα 

πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.  

 

ΆΡΘΡΟ 9Ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν ο Ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, κατά το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 10Ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος 

και τη διάρκεια της παράβασης. 

Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον Ανάδοχο, τότε η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, η 

οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ημερήσιο κόστος των δρομολογίων, των 

οποίων είχε αναλάβει την υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των 

συμβατικών όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι παραβάσεις: 
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• Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε 

αντικατάσταση - δικαιολογημένη ή μη - εγκεκριμένου λεωφορείου ή σε 

περίπτωση έλλειψης επαρκών θέσεων για τους μεταφερόμενους πολίτες 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης του λεωφορείου στην αφετηρία, στο 

τέρμα ή στις ενδιάμεσες στάσεις  

• Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου και των στάσεων, 

εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

• Αγενής και απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού προς τους μεταφερόμενους 

πολίτες 

• Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν 

Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. . 

 

ΆΡΘΡΟ 11Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης, γιατί η 

προσφορά του υποδηλώνει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τις υπηρεσίες, σύμφωνα 

με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου στις 

περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν 

εκτελέστηκε για λόγους ανωτέρας βίας ή χωρίς δική του υπαιτιότητα. 

 

ΆΡΘΡΟ 12Ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας 

της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης και για κανέναν λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

 

ΆΡΘΡΟ 13Ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού 

αντικειμένου στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατι-

κών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής, εφόσον δε διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνι-

κή περιγραφή των εκτελεσθέντων υπηρεσιών. 
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ΆΡΘΡΟ 14Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του 

Ν.4412/16.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μονομερούς 

παράτασης του συμβατικού χρόνου ή μεταβολής του φυσικού αντικειμένου καθ΄ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, έως εξαντλήσεως του συμβατικού 

οικονομικού αντικειμένου και με την προϋπόθεση εγγραφής αντίστοιχης πίστωσης 

στον οικείο Κ.Α., εάν για οιονδήποτε λόγο οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν στον 

χρόνο που έχουν υπολογιστεί. 

 

ΆΡΘΡΟ 15Ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  

 

ΆΡΘΡΟ 16Ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16, καθώς και τυχόν 

παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

                     ΣΥΝΤΑΞΗ                                                                            ΘΕΩΡΗΣΗ 

             Χολαργός, 07/06/2022                                                 Χολαργός, 07/06/2022 

             Γραφείο Προμηθειών                                                      Η αν. Προϊσταμένη 

                                                                                    Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού  

                Αργυρώ Τσιώτου                                                          Γεωργία Γιαχουντή 
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