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ΜΕΛΕΣΗ: Μιςκώματα Μεταφορικών μζςων
για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ
Προςταςίασ Τγείασ & Εκελοντιςμοφ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθ μεταφορά των ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων τθσ
Δ/νςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ-Τγείασ-Παιδείασ και Εκελοντιςμοφ, ςε ψυχαγωγικά,
πολιτιςτικά, ακλθτικά και επιμορφωτικά προγράμματα με τθν εκμίςκωςθ δυο (2)
λεωφορείων ι ποφλμαν ποφλμαν 50 κζςεων με οδθγό.
το πλαίςιο των πολιτικϊν υποςτιριξθσ και κοινωνικισ φροντίδασ ςτισ ευάλωτεσ,
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ-Τγείασ-Παιδείασ και
Εκελοντιςμοφ του Διμου Θλιοφπολθσ κα διοργανϊςει και φζτοσ, τθν διεξαγωγι
μαςτογραφίασ, τθ μεταφορά με επιςτροφι ςυμμετεχόντων ςε προγράμματα που
προάγουν τα πολιτιςτικά, και πνευματικά ενδιαφζροντά τουσ και τζλοσ τθ μεταφορά
για μονοιμερα ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά προγράμματα εκτόσ νομοφ Αττικισ.
Κακϊσ ο Διμοσ Θλιοφπολθσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να καλφψει τθν ανάγκθ αυτι
με ιδία μζςα, κα καλυφκεί με τθ χριςθ ιδιωτικϊν αυτοκινιτων Δθμόςιασ χριςθσ
(ποφλμαν) & με επαγγελματία οδθγό τουριςτικοφ λεωφορείου.
Οι εκμιςκϊςεισ αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ παρακάτω ιςχφουςεσ
διατάξεισ και τισ τροποποιιςεισ αυτϊν:






Σθν υπ. αρικ. 5100/1600/10.4.1984 (ΦΕΚ 387/Β) Απόφαςθ
του Τπουργοφ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ «Κακοριςμόσ
διαδικαςίασ μίςκωςθσ Ιδιωτικϊν Αυτοκινιτων από
Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.»,
Σισ διατάξεισ του Ν. Δ/τοσ 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Αϋ) «Περί
κανονιςμοφ χριςεωσ και κινιςεωσ αυτοκινιτων οχθμάτων
του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και
εν γζνει Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου δικαίου»,
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
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του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149 τ. Α ϋ) «Σροποποίθςθ διατάξεων
του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν
Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ
διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, τθσ παρ. Η του Ν.
4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ
ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ
των
κακυςτεριςεων
πλθρωμϊν
ςτισ
εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ»
Αυτό προκφπτει από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1
του Ν. 2286/1995, κατά τισ οποίεσ οι μικτζσ ςυμβάςεισ
προμικειασ (ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι μιςκϊςεισ
αγακϊν) και παροχισ υπθρεςιϊν χαρακτθρίηονται από τον
υπζρτερο ςε οικονομικι αξία, χαρακτιρα κάκε επιμζρουσ
ςφμβαςθσ,(ad hoc αρικμ. 3687/2012 απόφαςθ VI Σμιματοσ,
155/2008 Πράξθ VII Σμιματοσ, 209/2014 Πράξθ Κλιμ. Προλ.
Ελ. VII Σμιματοσ, 2253/2011 Απόφαςθ VI Σμιματοσ, τΕ
3932/2012, 715/2011, 2387/2009, όπωσ και άρκρο 69 τθσ
αιτιολογικισ ζκκεςθσ του Ν. 4257/2014).
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό υνζδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των
φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και
άλλεσ διατάξεισ»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου
Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7
και 13 ζωσ 15
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά
Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”
του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν
πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Αϋ/2016) “Ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του
Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
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Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ)
του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» των ςε
εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν
πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του
Τπουργοφ
Οικονομίασ
και
Ανάπτυξθσ
«Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων
υμβάςεων
(Ε..Θ.ΔΘ..)»
Σου άρκρου 83, του άρκρου 199 παρ. 2 και 3, του άρκρου
209 παρ. 9 του Ν.3463/06 «Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ
Κϊδικασ»
κακϊσ και το ν. 4555/2018 και τισ όποιεσ τροποποιιςεισ

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των
προβλεπόμενων εκμιςκϊςεων, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον ενδεικτικό
προχπολογιςμό.
Ο ανάδοχοσ κα αναδειχτεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά μόνο βάςει τιμισ, με τθν διαδικαςία
τθσ απευκείασ ανάκεςθσ .
Θ προςφερόμενθ τιμι κα περιζχει όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ και κρατιςεισ.
Θ παροχι εκμίςκωςθσ των μεταφορικϊν μζςων κα ζχει διάρκεια ζωσ 30/4/2021.
Θ δαπάνθ για τισ ανωτζρω εκμιςκϊςεισ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των δϊδεκα
χιλιάδων εξακοςίων εβδομιντα δφο ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν (12.672,80 €)
ςυμπεριλαμβανομζνου του 24% ΦΠΑ για τα οικονομικά ζτθ 2020 και 2021 εκ των
οποίων, πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (5.500,00 €) αντιςτοιχοφν ςτο οικονομικό
ζτοσ 2020 και επτά χιλιάδεσ εκατόν εβδομιντα δφο ευρϊ ( 7.172,80 €) αντιςτοιχοφν
ςτο οικονομικό ζτοσ 2021 ςε βάροσ του ΚΑ 15.6234 για τον εκάςτοτε
προχπολογιςμό ζτουσ του Διμου.

Θ ΤΝΣΑΚΣΘ

Θ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΘ
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ΘΕΩΡΘΘΘ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΘ
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ΑΜ.: 03 / 2020
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ΜΕΛΕΣΗ: Μιςκώματα Μεταφορικών μζςων
για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ
Προςταςίασ Τγείασ & Εκελοντιςμοφ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Περιγραφι Μεταφορϊν

Αρικμόσ
δρομολο
γίων

Μίςκωςθ τουριςτικοφ λεωφορείου
πενιντα (50) κζςεων για τθν μεταφορά με
επιςτροφι ςυμμετεχόντων ςε
προγράμματα που προάγουν τα
πολιτιςτικά, πνευματικά και ακλθτικά τουσ
ενδιαφζροντα εντόσ Διμου Θλιοφπολθσ.
τθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα
(οδθγόσ, καφςιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά, φκορζσ, αςφάλιςθ του
οχιματοσ και των μεταφερόμενων ατόμων
κλπ.), κακϊσ και τυχόν πρόςκετοι φόροι,
δαςμοί ι τζλθ.
Μίςκωςθ τουριςτικοφ λεωφορείου
πενιντα (50) κζςεων για τθν μεταφορά με
επιςτροφι ςυμμετεχόντων ςε
προγράμματα που προάγουν τα
πολιτιςτικά, πνευματικά και ακλθτικά τουσ
ενδιαφζροντα εντόσ Κεντρικοφ Σομζα
Αττικισ. τθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα
ζξοδα (οδθγόσ, διόδια, καφςιμα,
λιπαντικά, ανταλλακτικά, φκορζσ,
αςφάλιςθ του οχιματοσ και των
μεταφερόμενων ατόμων κλπ.), κακϊσ και
τυχόν πρόςκετοι φόροι, δαςμοί ι τζλθ.

50

Α/Α

1.

2.

4

50

Κόςτοσ
φνολο
ανά
δρομολό
γιο
85,00
4250,00 €

100,00

5000,00 €

3.

4.

Μίςκωςθ τουριςτικοφ λεωφορείου
πενιντα (50) κζςεων για τθν μεταφορά με
επιςτροφι πολιτϊν διεξαγωγι
μαςτογραφίασ από το Δθμαρχείο εντόσ
Διμου Ακθναίων με επιςτροφι. τθν τιμι
περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα (οδθγόσ,
διόδια, καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά,
φκορζσ, αςφάλιςθ του οχιματοσ και των
μεταφερόμενων ατόμων κλπ.), κακϊσ και
τυχόν πρόςκετοι φόροι, δαςμοί ι τζλθ.
Μίςκωςθ τουριςτικοφ λεωφορείου
πενιντα (50) κζςεων για μονοιμερα
ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά
προγράμματα εκτόσ νομοφ Αττικισ και
μζχρι τα 350 χμ ςυνολικισ απόςταςθσ από
το Διμο Θλιοφπολθσ με επιςτροφι. τθν
τιμι περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα
(οδθγόσ, διόδια, καφςιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά, φκορζσ, αςφάλιςθ του
οχιματοσ και των μεταφερόμενων ατόμων
κλπ.), κακϊσ και τυχόν πρόςκετοι φόροι,
δαςμοί ι τζλθ.

3

90,00

270,00 €

2

350,00

700,00 €

ΤΝΟΛΟ
24%
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

Θ ΤΝΣΑΚΣΘ

Θ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΘ

5

10.220,00€
2.452,80€
12.672,80€

ΘΕΩΡΘΘΘ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
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ΜΕΛΕΣΗ: Μιςκώματα Μεταφορικών μζςων
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ
Περιγραφι Μεταφορϊν
Α/Α

1.

2.

Μίςκωςθ τουριςτικοφ λεωφορείου
πενιντα (50) κζςεων για τθν μεταφορά με
επιςτροφι ςυμμετεχόντων ςε
προγράμματα που προάγουν τα
πολιτιςτικά, πνευματικά και ακλθτικά τουσ
ενδιαφζροντα εντόσ Διμου Θλιοφπολθσ.
τθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα
(οδθγόσ, καφςιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά, φκορζσ, αςφάλιςθ του
οχιματοσ και των μεταφερόμενων ατόμων
κλπ.), κακϊσ και τυχόν πρόςκετοι φόροι,
δαςμοί ι τζλθ.
Μίςκωςθ τουριςτικοφ λεωφορείου
πενιντα (50) κζςεων για τθν μεταφορά με
επιςτροφι ςυμμετεχόντων ςε
προγράμματα που προάγουν τα
πολιτιςτικά, πνευματικά και ακλθτικά τουσ
ενδιαφζροντα εντόσ Κεντρικοφ Σομζα
Αττικισ. τθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα
ζξοδα (οδθγόσ, διόδια, καφςιμα,
λιπαντικά, ανταλλακτικά, φκορζσ,
αςφάλιςθ του οχιματοσ και των
μεταφερόμενων ατόμων κλπ.), κακϊσ και
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Αρικμό
σ
δρομολ
ογίων
50

50

Κόςτοσ ανά φνολο
δρομολόγι
ο

3.

4.

τυχόν πρόςκετοι φόροι, δαςμοί ι τζλθ.
Μίςκωςθ τουριςτικοφ λεωφορείου
πενιντα (50) κζςεων για τθν μεταφορά με
επιςτροφι πολιτϊν διεξαγωγι
μαςτογραφίασ από το Δθμαρχείο εντόσ
Διμου Ακθναίων με επιςτροφι. τθν τιμι
περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα (οδθγόσ,
διόδια, καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά,
φκορζσ, αςφάλιςθ του οχιματοσ και των
μεταφερόμενων ατόμων κλπ.), κακϊσ και
τυχόν πρόςκετοι φόροι, δαςμοί ι τζλθ..
Μίςκωςθ τουριςτικοφ λεωφορείου
πενιντα (50) κζςεων για μονοιμερα
ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά
προγράμματα εκτόσ νομοφ Αττικισ και
μζχρι τα 350 χμ ςυνολικισ απόςταςθσ από
το Διμο Θλιοφπολθσ με επιςτροφι. τθν
τιμι περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα
(οδθγόσ, διόδια, καφςιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά, φκορζσ, αςφάλιςθ του
οχιματοσ και των μεταφερόμενων ατόμων
κλπ.), κακϊσ και τυχόν πρόςκετοι φόροι,
δαςμοί ι τζλθ.

3

2

ΤΝΟΛΟ
24% ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΜΗ (Ολογράφωσ):
ΦΠΑ:
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ:
Ανταποκρινόμενοσ ςτθν πρόςκλθςθ του Διμου Θλιοφπολθσ που αφορά ςτθν διενζργεια
για τθν ςυγκεκριμζνθ απευκείασ ανάκεςθ Μιςκώματα Μεταφορικών μζςων για τισ
ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ Τγείασ & Εκελοντιςμοφ κακϊσ και ζλαβα
γνϊςθ των όρων και τθσ ςχετικισ τεχνικισ ζκκεςθσ, ςυγγραφι υποχρεϊςεων και μελζτθ,
τουσ οποίουσ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα.

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: ……./…../2020

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ:
(ςφραγίδα επιχείρθςθσ & υπογραφι
νόμιμου εκπροςϊπου)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ Τγείασ Παιδείασ & Εκελοντιςμοφ
Σμιμα Προςταςίασ & Προαγωγισ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ
Σαχ. Δ/νςθ: οφοκλι Βενιηζλου 112-114
Αρμόδιοσ:Βάςω Νίκου
Σθλζφωνο: 2109970055
Ηλ/κο. Σαχ/μείο: vnikou@ilioupoli.gr

ΑΜ.: 03 / 2020
CPV: 60172000-4
ΚΑ.: 15.6234

ΜΕΛΕΣΗ:
Μιςκώματα Μεταφορικών μζςων
για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ
Προςταςίασ Τγείασ & Εκελοντιςμοφ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
α) Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τα «Μιςκϊματα Μεταφορικϊν μζςων για
τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ – Τγείασ & Εκελοντιςμοφ» για τθν
μεταφορά ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων ςε ψυχαγωγικά, πολιτιςτικά, ακλθτικά και
επιμορφωτικά προγράμματα με τθν εκμίςκωςθ λεωφορείων ι ποφλμαν με οδθγό.
β) Θ δαπάνθ για τισ ανωτζρω εκμιςκϊςεισ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των δϊδεκα
χιλιάδων εξακοςίων εβδομιντα δφο ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν (12.672,80 €)
ςυμπεριλαμβανομζνου του 24% ΦΠΑ για τα οικονομικά ζτθ 2020 και 2021 εκ των οποίων,
πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (5.500,00 €) αντιςτοιχοφν ςτο οικονομικό ζτοσ 2020 και
επτά χιλιάδεσ εκατόν εβδομιντα δφο ευρϊ ( 7.172,80 €) αντιςτοιχοφν ςτο οικονομικό ζτοσ
2021 ςε βάροσ του ΚΑ 15.6234 για τον εκάςτοτε προχπολογιςμό ζτουσ του Διμου.
γ) Σόποσ παροχισ τθσ προμικειασ : ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
δ) Θ παροχι εκμίςκωςθσ των μεταφορικϊν μζςων κα ζχει διάρκεια ζωσ 30-4-2021. Μζροσ
των εκμιςκϊςεων του παρόντοσ προχπολογιςμοφ, κα εκτελεςτεί μζςα ςτο 2021.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Θ εκτζλεςθ τθσ εκμίςκωςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ:
1. Σου Ν. 4412/2016 (Αϋ147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Σου Ν. 3463/2006 (Αϋ114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων».
3. Σου N. 4555/ΦΕΚ 133Αϋ/19.07.2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. – Πρόγραμμα
Κλειςκζνθσ Ι»
4. Σου Ν. 3861/2010 (Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ – Ανάρτθςθ Νόμων & Πράξεων
ςτο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαφγεια - και άλλεσ διατάξεισ».
5. Tου Π.Δ. 80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»
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ΑΡΘΡΟ 3o
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.

Θ Σεχνικι Ζκκεςθ
Ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ
Θ Σιμολόγιο προςφοράσ
Θ Γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
Ο προςφζρων-οικονομικόσ φορζασ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του κα
προςκομίςει επί ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ δικαιολογθτικά::
1)Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από
αρμόδια Αρχι ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του όπωσ αυτζσ
απορρζουν από το άρκρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίςκεται ςε μια από τισ
καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 κακϊσ και ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα άρκρα 79 ζωσ 81 του Ν.4412/2016.
2)Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι Γ.Ε.ΜΘ.
ϊςτε να αποδεικνφεται ότι θ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι ςχετικι με το
αντικείμενο τθσ προμικειασ (με θμερομθνία ζκδοςθσ ωσ τριάντα εργάςιμεσ μζρεσ πριν τθν
υποβολι τθσ), κακϊσ και Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν από Δ.Ο.Τ. (θ ΓΕΜΘ)
3)Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του ι
υπεφκυνθ διλωςθ (όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπωσ
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 7αγ του άρκρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μζρουσ του
οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου , ι ςε περίπτωςθ νομικοφ
προςϊπου τθν υποβολι αυτισ εκ μζρουσ του νόμιμου εκπροςϊπου (όπωσ αυτόσ ορίηεται
ςτθν περίπτωςθ 79Ατου Ν.4412/2016), ςτθν οποία κα αναγράφεται «ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016».
4) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ και
5) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
6) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από
αρμόδια Αρχι ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι υποψιφιοσ ανάδοχοσ γνωρίηει ότι θ
εκμίςκωςθ των μεταφορικϊν μζςων κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι ςφμφωνθ με τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ και αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ γενικισ ςυγγραφισ.
7) Επικυρωμζνο αντίγραφο άδειασ λειτουργίασ του γραφείου ( Ν 393/1976) και του ειδικοφ
ςιματοσ λειτουργίασ του ΕΟΣ.
8)Αντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των τουριςτικϊν λεωφορείων που κα
χρθςιμοποιθκοφν για κάκε δρομολόγιο, των ιςχυόντων δελτίων τεχνικοφ ελζγχου των
οχθμάτων από Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Κ.Σ.Ε.Ο..
9)Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι ζχει τουλάχιςτον δφο (2) ιδιόκτθτα τουριςτικά
ποφλμαν αρίςτθσ κατάςταςθσ, κλιματιηόμενα με ζτοσ καταςκευισ από το 2000 και μετά, και
ςτθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μεταφορικά μζςα που
δεν είναι ςτο όνομα τθσ εταιρείασ και κα πλθροφν τισ ίδιεσ προδιαγραφζσ, όμωσ, κα
υποβλθκεί ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ενοικίαςθσ ι παραχϊρθςθσ μεταξφ του ςυμμετζχοντοσ
και του ιδιοκτιτθ των μεταφορικϊν μζςων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςι τθσ.
10)Αντίγραφο ι βεβαίωςθ αναγνωριςμζνων αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν που λειτουργοφν
ςτθν Ελλάδα, που να βεβαιϊνει ότι τα προςφερόμενα αυτοκίνθτα είναι αςφαλιςμζνα κατά
των ςυνικων κινδφνων εξ’ αςτικισ ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ τρίτων.
11) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι οι οδθγοί των ποφλμαν κα διακζτουν
επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, προχπθρεςία ςτθν εν λόγω εργαςία και γενικά όλα τα
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται από τον νόμο.
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Σιμζσ προςφορϊν
Θ οικονομικι προςφορά για κάκε υποψιφιο ανάδοχο μεταφορζα, κα αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. υνεπϊσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ τιμι
μονάδασ τθσ προςφοράσ του αναδόχου για τθν μεταφορϊν κα παραμζνει ςτακερι για όςο
κα είναι ςε ιςχφ θ ςφμβαςθ για τθν παροφςα εκμίςκωςθ, δθλαδι μζχρι τθν
πραγματοποίθςθ και τθσ τελευταίασ εκτζλεςθσ μεταφορϊν ςφμφωνα με ότι προβλζπεται
ςτθν παροφςα μελζτθ. Οποιαδιποτε αλλαγι τουσ από τθν πλευρά του αναδόχου κα
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και αντίκετθ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι τιμζσ του
ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
εκμίςκωςθσ και για κανζνα λόγο και ςε καμία ανακεϊρθςθ υπόκεινται.
Όλεσ οι προςφορζσ κα αναφζρονται μόνο ςε Ευρϊ ανεξάρτθτα από τθ χϊρα προζλευςθσ
των μεταφορικϊν μζςων (εγχϊρια ι ειςαγόμενα) και κα περιλαμβάνεται ςε αυτζσ οι τυχόν
υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, για εκμίςκωςθ μεταφορικοφ
μζςου ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται από τθν διακιρυξθ.
Προςφορά ςτθν οποία κακορίηεται θ τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι δεν
δίδεται ενιαία τιμι για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ανά είδοσ που προκθρφχκθκε, θ προςφορά
απορρίπτεται.
θμειϊνεται εδϊ ότι ςε κάκε υποψιφιο ανάδοχο κα διατίκεται ζντυπο προχπολογιςμοφ
προςφοράσ, παρόμοιασ μορφισ με τον πίνακα ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ
μελζτθσ, το οποίο ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρώνει, επί
ποινι αποκλειςμοφ, για τθν κατάκεςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του.
Οι ανάδοχοι μεταφορείσ μποροφν να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ για το ςφνολο τθσ
εκμίςκωςθσ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται και γνωρίηει ότι θ εκμίςκωςθ των
μεταφορικϊν μζςων κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ μελζτθσ και ειδικότερα:
α) Σα λεωφορεία κα είναι άρτια ςυντθρθμζνα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ
του αρμοδίου Τπουργείου του κράτουσ και κα πλθροφν όλουσ τουσ κανόνεσ οδικισ
αςφάλειασ β) Σα λεωφορεία Θα είναι ςφγχρονα, ςε άριςτθ κατάςταςθ και με όλεσ τισ
ανζςεισ για τθν μεταφορά των ατόμων. Ειδικότερα κα διακζτουν κλιματιςμό, μικροφωνικι
εγκατάςταςθ και ηϊνεσ αςφαλείασ κατ’ εφαρμογι του Φ.Ε.Κ.599 /τ.Βϋ/6.5.2010 γ) Ο
ανάδοχοσ μεταφορζασ κα διατθρεί τα οχιματα ςε άριςτθ κατάςταςθ από άποψθ
μθχανολογικι και κακαριότθτασ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. δ) Ο ανάδοχοσ κα
ζχει εφοδιάςει τα οχιματα με κάρτα ελζγχου καυςαερίων και πιςτοποιθτικό ΚΣΕΟ, κακϊσ
επίςθσ και να ζχει αςφαλίςει τα οχιματα κατά παντόσ κινδφνου για τρίτουσ και για τουσ
επιβαίνοντεσ .
ε)Ο ανάδοχοσ κα είναι ςυνεπισ ςτθν ϊρα αναχϊρθςθσ που ζχει οριςκεί ε διαφορετικι
περίπτωςθ κα υφίςταται τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ.
ςτ)Ο ανάδοχοσ μεταφορζασ οφείλει να ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ
για τθν αντικατάςταςθ των αυτοκινιτων ςε περιπτϊςεισ ελαττωματικισ λειτουργίασ
η)Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο μεταφορζα θ αλλαγι των δρομολογίων που ζχουν
ςυμφωνθκεί χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ υπθρεςίασ, το οποίο όμωσ θ υπθρεςία ζχει το
δικαίωμα να αλλάξει τα δρομολόγια αναλόγωσ με τισ ανάγκεσ των μεταφερόμενων
δθμοτϊν. θ)Ο ανάδοχοσ μεταφορζασ υποχρεϊνεται για τθν αςφαλι μεταφορά των
δθμοτϊν, αναλαμβάνοντασ τθν υποχρζωςθ τθσ αποηθμιϊςεωσ για κάκε ατφχθμα που τυχόν
γίνει ςτα μεταφερόμενα πρόςωπα, υποχρεϊνεται επίςθσ να ζχει αςφαλίςει τα αυτοκίνθτα
που χρθςιμοποιεί για ηθμιζσ προσ τρίτουσ, υλικζσ και ςωματικζσ, κακϊσ και για τουσ
επιβαίνοντεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, ςε αςφαλιςτικι εταιρεία που
εδρεφει ςτθν Ακινα
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κ)Να διενεργιςει τθ μεταφορά και τθν επιςτροφι των δθμοτϊν, για τισ μετακινιςεισ εντόσ
και εκτόσ Αττικισ από και προσ τον προκακοριςμζνο προοριςμό, κακϊσ επίςθσ και τισ
απαραίτθτεσ ςτάςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ μετάβαςθσ και τθσ επιςτροφισ που κα
υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία.
ι)Να αποδεχκεί το πρόγραμμα των μεταφορϊν (προοριςμοί, θμερομθνίεσ, ϊρεσ
αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ, ενδιάμεςεσ ςτάςεισ κλπ.) που κα υποδειχκεί από τθν αρμόδια
Τπθρεςία, θ οποία κα ζχει και τθν ευκφνθ να ενθμερϊνει ζγκαιρα για τυχόν αλλαγζσ ςτθν
θμερομθνία τθσ πραγματοποίθςθσ των διαδρομϊν
κ)τθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα (οδθγόσ, διόδια, καφςιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά, φκορζσ, αςφάλιςθ του οχιματοσ και των μεταφερόμενων ατόμων κλπ.),
κακϊσ και τυχόν πρόςκετοι φόροι, δαςμοί ι τζλθ.
Οι αναγραφόμενεσ εκμιςκώςεισ είναι ενδεικτικζσ λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ
εκμίςκωςθσ και όχι δεςμευτικζσ. Δθλαδι, κακώσ οι εκμιςκώςεισ κα παρζχονται ανάλογα
με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Διμου είναι πολφ πικανό να μθν χρειαςτοφν να
παραδοκοφν ςτο ςφνολό τουσ οι εκτιμοφμενοι ωσ μζγιςτοι αρικμοί μεταφορών ι να
τροποποιθκοφν οι ενδεικτικοί αρικμοί ανά κατθγορία, αρκεί να μθν γίνει υπζρβαςθ του
ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ. υνεπώσ, ςε περίπτωςθ μθ παροχισ του ςυνόλου τθσ
αναγραφόμενθσ ςτθ ςφμβαςθ ποςότθτασ μεταφορών, εφόςον οι ανάγκεσ του Διμου
επιβάλουν ότι δεν είναι απαραίτθτθ θ παροχι όλθσ τθσ εκτιμοφμενθσ ωσ μζγιςτθσ
απαραίτθτθσ ποςότθτασ εκμιςκώςεων, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να αξιώςει
αποηθμίωςθ γι’ αυτό από το Διμο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνοσ εγγφθςθσ - Απόρριψθ μεταφορικϊν μζςων – Αντικατάςταςθ - Ζκπτωςθ του
αναδόχου
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ο χρόνοσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ μεταφορϊν, ορίηεται
ζωσ 30-4-2021. Κάκε βλάβθ που κα παρουςιάηει κάποιο μεταφορικό μζςο μζςα ςτο
χρονικό αυτό διάςτθμα οφειλόμενθ ςε κακι ποιότθτα και καταςκευι πρζπει να
επανορκϊνεται το ςυντομότερο από τθσ ειδοποίθςθσ τθσ επιτροπισ παραλαβισ. Αν τα
προσ εκ μίςκωςθ μεταφορικά μζςα δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
προσ εκμίςκωςθ μεταφορικϊν μζςων, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ με
άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι (άρκρο 213 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα προσ εκ μίςκωςθ μεταφορικά μζςα που
απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ
χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ (άρκρο 213 παρ.
1 ν. 4412/2016).
τθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλάβει το μεταφορικό μζςο που
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ
οριςτικισ παραλαβισ του νζου μεταφορικοφ μζςου. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να
παρατακεί φςτερα από αίτθμα του αναδόχου, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5)
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου
οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ.
Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο ανάδοχοσ δεν
αντικατζςτθςε το απορριφκζν μεταφορικό μζςο, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ (άρκρο 213 παρ. 1 ν. 4412/2016).
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ΑΡΘΡΟ 8ο: Παράδοςθ των προσ μίςκωςθ μεταφορικϊν μζςων - Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθ
Θ παραλαβι και ο χρόνοσ παράδοςθσ των προσ μίςκωςθ μεταφορικϊν μζςων ρυκμίηονται
ςφμφωνα με τα άρκρα 208 και 209 του ν. 4412/2016. Θ παραλαβι τθσ μίςκωςθσ κα γίνει
από επιτροπι παραλαβισ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Σρόποσ παράδοςθσ: Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά με ευκφνθ του ανάδοχου ςε χϊρουσ
που κα οριςτοφν από τθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου Θλιοφπολθσ.
Χρόνοσ παράδοςθσ: ζωσ 30-4-2021
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν μεταφορά
και παράδοςθ των μεταφορικϊν μζςων ςε χϊρο του Διμου θ όπου κα υποδείξει θ
υπθρεςία. Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που πικανόν κα γίνει από υπαιτιότθτασ
του προςωπικοφ θ αλλοφ, μζχρι τθσ παράδοςθσ αυτϊν.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκμίςκωςθσ και παραλαβισ των μεταφορικϊν μζςων μπορεί να
παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ είτε φςτερα από
ςχετικό αίτθμα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό
χρόνο παράδοςθσ. τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο
χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Θ απόφαςθ
παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ
αιτιματοσ του αναδόχου. τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ
ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν
επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το
μεταφορικό μζςο,
ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν εκμίςκωςθ και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν
θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το μεταφορικό μζςο τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Μετά από κάκε προςκόμιςθ μεταφορικοφ μζςου, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τθν επιτροπι
παραλαβισ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το μεταφορικό μζςο με τα
απαραίτθτα νόμιμα ζγγραφα που το ςυνοδεφουν, όπωσ προκφπτει από τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ θ ποςότθτα δρομολογίων και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ
οποίασ προςκομίςτθκε.
ε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράταςθσ κα ακολουκιςουν οι κυρώςεισ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016.
Ο προμθκευτισ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα προσ εκ μίςκωςθ
μεταφορικά μζςα με τα οποία κα προμθκεφςει το Διμο Θλιοφπολθσ κα ανταποκρίνονται
πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ, των χαρακτθριςτικϊν
τθσ προςφοράσ και ότι κα είναι ςτο ςφνολό τουσ άριςτθσ ποιότθτασ και ότι είναι κατάλλθλα
από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Πλθρωμι - Φόροι – Κρατιςεισ – Ζξοδα δθμοςίευςθσ
Οι τιμζσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια
τθσ εκμίςκωςθσ των μεταφορικϊν μζςων και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε καμία
ανακεϊρθςθ.
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Θ πλθρωμι κα γίνεται με εντάλματα που κα εκδίδονται τμθματικά με τθν εξόφλθςθ του
100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των αντίςτοιχων τιμολογίων, μετά τθν τμθματικι εκτζλεςθ των
μεταφορϊν.
Σα εντάλματα κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με το άρκρο
200 του Ν.4412/2016 και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ, δεν διαπίςτωςε καμία κακοτεχνία
ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςταδίων τθσ εκμίςκωςθσ των
μεταφορικϊν μζςων ςυντάςςοντασ ςχετικι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ανάλογα με τθν
πρόοδο τμθματικϊν μεταφορϊν. ε περίπτωςθ υπερβάςεων επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Σον ανάδοχο βαρφνουν εξ ολοκλιρου οι φόροι, τζλθ, εργοδοτικζσ επιβαρφνςεισ, κρατιςεισ,
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ΦΠΑ που αναλογεί καταβάλλεται από τον Διμο ςτον ανάδοχο με τθν εξόφλθςθ του
τιμολογίου και υποχρεοφται (ο ανάδοχοσ) να τον αποδϊςει ςφμφωνα με το νόμο.
θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του
ανάδοχου εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό πλθρωμισ
και θ διαφορά κα αποτελεί το τελικά προσ πλθρωμι ποςό.
O ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τοφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και να παραδίδει εμπρόκεςμα τα
αναγκαία παραςτατικά ςτθν Οικονομικι Τπθρεςία προκειμζνου να εκδοκεί το ςχετικό
χρθματικό ζνταλμα.
ΑΡΘΡΟ 10ο: φναψθ ςφμβαςθσ
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ (Πρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν.
4412/2016).
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν
προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι
πρόκλθςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου (Πρβλ. αρ. 105 & αρ. 203 ν. 4412/2016) και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Μζτρα Αςφαλείασ
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν
αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί, κακϊσ και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι
ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα και ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ τόςο τισ
αςτικζσ όςο και ποινικζσ για ςωματικζσ βλάβεσ ι ηθμιζσ που τυχόν ςυμβοφν, είτε από δικι
του υπαιτιότθτα είτε από εργαηόμενο ς’ αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, το οποίο
αςφαλίηει ςτον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα. Τποχρεοφται επίςθσ να τθρεί τισ κείμενεσ
διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, τισ περί προςλιψεων, εργατικϊν ατυχθμάτων και
όλουσ εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
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ΑΡΘΡΟ 12ο: Επίλυςθ Διαφορϊν
Για ότι δεν προβλζφκθκε κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν, ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.
4412/2016 κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια.

Θ ΤΝΣΑΚΣΘ

Θ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΘ
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