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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
      Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης προκηρύσσει ότι, ο Δήμος θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τον ν.4412/2016 και 

την Διακήρυξη (137/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), για τις κατωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες: 

Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2017. Διάρκεια σύμβασης 12 μήνες. Η παροχή 

υπηρεσιών περιλαμβάνει τις μεταφορές των προσώπων που συμμετέχουν στις εκδρομές των μελών των ΚΑΠΗ 

Π. Φαλήρου με λεωφορεία άνω των 50 θέσεων. Χρόνος ισχύος προσφορών: 60 ημέρες. 

     Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η του μηνός Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, του έτους 2017 και ώρα λήξης 

της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος (2ος όροφος, 

γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας), Π. Φάληρο, Τ.Κ. 17561, url: https://palaiofaliro.gr/, κωδικός NUTS: GR300 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών. 

     Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.200,00€, ήτοι 

συνολική δαπάνη 37.200.00€% και η έκταση της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την 39/2017 μελέτη της 

Τ.Υ.. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο του προϋπολογισμού. Ενστάσεις-προσφυγές σύμφωνα με 

το αρ. 8 της διακήρυξης και το αρ. 127 του ν.4412/16, συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου των ετών 2017-2018 από ίδια 

έσοδα στον Κ.Α.: : 15-6413.001. Αρ. ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: Ω5ΝΝΩΞΕ-ΚΦ6. Κωδικοί cpv: 

60172000-4. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

     Οι  επιθυμούντες  να  πάρουν  μέρος  στον διαγωνισμό οφείλουν να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο με  

την  προσφορά τους μέχρι της προηγούμενης εργασίμου ημέρας και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή 

να παραστούν οι ίδιοι ή νόμιμοι αντιπρόσωποι τους κατά την διάρκεια του διαγωνισμού σύμφωνα με το αρ. 6 

της 137/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Π. Φαλήρου.   

      Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον 

δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και 

προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα 

https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/. 

 Πληροφορίες για την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ: 2132020243 & Φαξ 2132020359. 

                                                                                                                
                                                                                                         Π. ΦΑΛΗΡΟ  26/4/2017  
                                                                                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  
 

          ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ                                                                         
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https://palaiofaliro.gr/
ΑΔΑ: Ω95ΨΩΞΕ-8Χ4



 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αριθ.Αποφ. 137/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού πρ. 
μελ. 37.200€ συμπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15-
6413.001: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές 
μελών ΚΑΠΗ) 2017. 
 
 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 04 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 
8092/31.03.2017 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:   
                           

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ   
1.   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ    1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
     (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)   2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 
2.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)  3. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
3.  ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    4. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
4.  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5.  ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
6.  ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. μέλος) 
 
 

ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 

Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 
«…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία………….». 
 
Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ  147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η εκτιμώμενη αξίας της 
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€ πλέον ΦΠΑ.  
 

Στον ΚΑ 15-6413.001: (25.000,00)€, του προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου 
του οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση για την εργασία: 
Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2017.  
 

Ακολούθως εκθέτει ότι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υποβλήθηκε η με αρ. 
39/2017 μελέτη, που αφορά στην εργασία: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 
2017, προϋπολογισμού μελέτης 37.200€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και σχέδιο διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016.  
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) 

 τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α') 

 τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 

 την υπ’αρ. 352/15.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΝΠΘΩΞΕ-ΘΨΖ) περί ψήφισης του 
πρ/σμού οικ. έτους 2017, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 109817/39851/12.01.2017 
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 
1085/16.01.2017)  

 τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α)  

 την με αρ. 39/2017  μελέτη Τ.Υ. 

 το με αρ. πρωτ. 7655/29.03.2017  τεκμηριωμένο αίτημα  

 το από 30.03.2017 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 17REQ005996884)  

 το σχέδιο της διακήρυξης  

 την εισήγηση του Προέδρου 
και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται την με αρ. 39/2017  μελέτη  της Τεχνικής Υπηρεσίας που θεωρήθηκε από τη 
Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 
2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της 
τιμής,  για την εργασία: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2017, πρ/σμού 
μελέτης 37.200€ συμπ/νου ΦΠΑ, ως ακολούθως:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      ΚΑΠΗ) 2017 
ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ : 37.200,00€ περιλ. ΦΠΑ 
Κωδικοί cpv: 60172000-4 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 39/2017                                Κ.Α.: 15-6413,001 
                 
         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Ο  Δήμαρχος  Παλαιού  Φαλήρου,  προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2017,  για 
ένα (1) έτος, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
Ισχύουσες  διατάξεις 
 
Η διενέργεια της παρούσης θα γίνει έχοντας υπόψη και σύμφωνα με:  
1.    Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 6 

παρ.10 του εν λόγω νόμου. 
2.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33/14.02.2006 τεύχος Α΄): Σύσταση 
Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης." 

5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014): «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

8.  Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ34/23.03.2015 τεύχος Α’) Κωδικοποίηση διατάξεων για την 
πρόσβαση σε  δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις όπως τροποποιείται από το αρ. 377 παρ. 1 περ. 7 του Ν4412/16,  καθώς και 
τις εν ισχύ διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α') “ Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του πρώτου. 

11. Τις διατάξεις του  Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοικήσεως 
και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων όπως βρίσκονται σε ισχύ. 

12. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
και της υπ. Αριθμ.30/20-4-2011 Εγκυκλίου των ΥΠΕΣ & ΥΠΟΙΚ «Εφαρμογή των διατάξεων του 
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ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και 
στα δημοτικά ΝΠΔΔ.» όπως τροποποιείται από το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'). 

13. Τις διατάξεις του  Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ’ αυτού. 

14. Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση 
της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης. 

15. την υπ’ αριθ. 137/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η 
πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) σε βάρος του ΚΑ 15-6413.001, αποφασίστηκε η 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας, εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

16. το με αρ. πρωτ. 7655/29.03.2017  τεκμηριωμένο αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης 

17. Τις με αρ. 39/2017 Τεχνικές προδιαγραφές της Τ.Υ. του Δήμου οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 
Συμβατικά  στοιχεία - Αντικείμενο του διαγωνισμού 
Έγγραφα της  σύμβασης  κατά  σειρά  ισχύος  είναι : 
α) Το συμφωνητικό 
β) Η  διακήρυξη 
γ) Οι τεχνικές  προδιαγραφές 
δ) Η  προσφορά  του  αναδόχου 
 
Κατά την εκτέλεση της  σύμβασης  εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του ν.4412/2016,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:  
η παροχή υπηρεσιών μεταφορών των προσώπων που συμμετέχουν στις εκδρομές των μελών των 
ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου με λεωφορεία άνω των 50 θέσεων . 
 
ΑΡΘΡΟ  3ο 
Προϋπολογισμός  της  παροχής υπηρεσιών  
Ο  προϋπολογισμός  της  παροχής υπηρεσιών  ανέρχεται  στο  ποσό  των  30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
24% 7.200,00€, ήτοι συνολική δαπάνη 37.200.00€  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από τον τακτικό  
προϋπολογισμό  του  Δήμου, από ίδιους πόρους, στα έτη 2017-2018 στον  ΚΑ:  15-6413.001.   
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2017, έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 15-6413.001 συνολικού ύψους 25.000,00€ (αναλογία δαπάνης έτους 
βάσει ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' 
αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το 
υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2018 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού 
για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σ’ αυτόν του 2017. 
Οι ανωτέρω δαπάνες κατανέμονται στα έτη 2017-2018 ως ακολούθως:  
 

ΚΑΕ 2017 2018 

15-6413.001 25.000,00 12.200,00 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή σύμβασης και έως την ανάλωση 
των σχετικών ποσοτήτων. 
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ΑΡΘΡΟ  4ο 
Χρόνος  και  τόπος  που  θα  γίνει  ο  διαγωνισμός - Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος – Τ.Κ 17561 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132020243, ΦΑΞ: 2132020359 
url: https://palaiofaliro.gr/ 
Κωδικός NUTS: GR300 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό - Στοιχεία επικοινωνίας :  
Αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο της κατακύρωσης: 
Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Η/Μ, κος Στέλιος Σουμπασάκης.  
Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος – Τ.Κ 17561 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132020243, Φαξ: 2132020359 
e-mail: stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr  
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Π. Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 και 
Αρτέμιδος, την 10/5/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
13:00, χρόνος μέχρι τον οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές 
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως περιγράφονται στο αρ. 5 και 6 της 
παρούσης, δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι και την 
προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 15:00. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων. 
 
Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών - Δημοσίευση  της  διακήρυξης - Διευκρινήσεις 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) η με αρ. …./2017 περίληψη προκήρυξης σύμβασης, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) οι 39/2017 τεχνικές προδιαγραφές  της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, 
στον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης 
αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα 
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . 
Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε εφημερίδα δεν προβλέπεται, βάσει του ν.4412/2016. 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, ήτοι έως 5/5/2017 και ώρα 15:00, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 8/5/2017. 
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ΑΡΘΡΟ  5ο 
Κριτήρια επιλογής - Δεκτοί  στον  διαγωνισμό 
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως εκ τούτου δεκτοί στη διαδικασία 
κατάθεσης προσφοράς γίνονται 
οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα και τεχνική ικανότητα να καλύψουν την ζητούμενη με την 
παρούσα παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον τρόπο και τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στην συνημμένη στη διακήρυξη μελέτη. 
Στον  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί : 
 Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει των δικαιολογητικών και κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 6 
της παρούσης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 7, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:  
α) η προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται 
στην παρούσα προκήρυξη σύμβασης λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, τυχόν 
εναλλακτικών προσφορών εφόσον γίνονται δεκτές,  
β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή 
δυνάμει των άρθρων 6, 7 και 9 και πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν4412/2016, και, κατά περίπτωση, τους κανόνες 
και τα κριτήρια αμεροληψίας που αναφέρονται στο άρθρο 84 του ίδιου νόμου. 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να μην αναθέσουν τη σύμβαση στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όταν έχουν 
διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν4412/2016. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 
των οικονομικών φορέων. 
 
ΑΡΘΡΟ  6ο 
Δικαιολογητικά  συμμετοχής στον  διαγωνισμό, κριτήρια τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας 
Κάθε  προμηθευτής  που  λαμβάνει  μέρος  στον  διαγωνισμό  οφείλει  να  προσκομίσει έγγραφη, 
σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
Σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τον τρόπο και τα στοιχεία που περιγράφονται στο αρ. 7 της 
παρούσης ο οποίος θα περιέχει ξεχωριστούς σφραγισμένους φάκελους ως κατωτέρω: 
1. Στον ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχονται: 
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α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 
της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), που βρίσκεται συνημμένο στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.  

      Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής). Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη . Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί 
να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της 
επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

       Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 
έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται βάσει των διατάξεων του αρ. 72 παρ. 1 του Ν. 
4412/16. 

γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και καταστατικό ή άλλα 
ισοδύναμα έγγραφα απ όπου να προκύπτει η νομιμοποίηση δέσμευσης της επιχείρησης, όπως 
ισχύουν (αρχικό, τροποποιήσεις αυτού, ΓΕΜΗ κλπ) σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι 
νομικό πρόσωπο). 

δ) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέσω αντιπροσώπου. Εφ’ 
όσον  οι  οικονομικοί φορείς  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με  αντιπροσώπους  τους, 
υποβάλλουν  βεβαίωση  εκπροσώπησης (κατάλληλο έγγραφο εκπροσώπησης όπως πρακτικό 
ΔΣ, πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση κλπ. αναλόγως της νομικής μορφής του συμμετέχοντος), 
βεβαιουμένου  του  γνήσιου  της  υπογραφής  του εκπροσωπουμένου, από  αρμόδια  δικαστική  
ή  διοικητική  αρχή  ή  συμβολαιογράφο. Οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης αποδεικνύονται είτε 
με τα αντίστοιχα καταστατικά, ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και ισχύον πιστοποιητικό 
μεταβολών (ΓΕΜΗ) προκειμένου περί ΑΕ, είτε με καταστατικό εάν πρόκειται για ΕΕ, ΕΠΕ ή ΟΕ 
είτε με άλλο νομικά παραδεκτό ισχύον έγγραφο και ισχύον πιστοποιητικό μεταβολών (πχ. 
ΓΕΜΗ). Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο 
του διοικητικού  τους συμβουλίου  ή  από  άλλο  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αναλόγως 
των αρμοδιοτήτων τους βάση καταστατικού ή άλλο νομικά παραδεκτό ισχύον έγγραφο. Οι 
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και  οι  ομόρρυθμες  και  ετερόρρυθμες  εταιρίες  
εκπροσωπούνται   από   το   διαχειριστή   τους   ή   από  άλλο  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο. 

 
2. Στον ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» θα περιέχονται: 

 α) Τεχνική προσφορά. Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των ζητούμενων της 
μελέτης που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. Ακόμη περιγραφή των υποδομών (οχήματα, 
εγκαταστάσεις, προσωπικό-οδηγοί κλπ) και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας 
για την εξασφάλιση της ποιότητας των παροχών υπηρεσιών που προσφέρει. 

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι για το σκοπό της παρούσας σύμβασης, οι συμμετέχοντες διαθέτουν 
τέσσερα (4) τουλάχιστον λεωφορεία δημοσίας χρήσεως (τρία τακτικά λεωφορεία και ένα 
εφεδρικό), πενήντα (50) τουλάχιστον θέσεων τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις της παρούσης. 

 γ) Αντίγραφο βάσει αρ. 1 του Ν4250/14 των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων από το οποίο 
να προκύπτει η παλαιότητα των οχημάτων (μέγιστο 12 έτη, θα φέρουν είτε ημερομηνία 
απόσυρσης 2032 και μεταγενέστερη για οχήματα που φέρουν άδειες παλαιού τύπου, είτε  
ημ/νια έκδοσης 1ης άδειας (πεδίο Β της άδειας ή πεδίο (4) σε περίπτωση που στο πεδίο (Β) 
αναγράφεται 00/00/0000) για οχήματα που φέρουν άδειες νέου τύπου) και ο αριθμός θέσεων 
των αυτοκινήτων (να κατατεθούν για συνολικά τέσσερα (4) λεωφορεία). Σε περίπτωση ανάγκης 
αντικατάστασης κάποιου οχήματος κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει, για τα οχήματα αντικατάστασης, στην Υπηρεσία για έγκριση τα ίδια έγγραφα τα 
οποία υποβάλλονται με την παρούσα προσφορά, πριν την έναρξη χρήσης αυτών. 
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   Σε περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα οχήματα δεν ανήκουν στον προσφέροντα, θα 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του οχήματος (συνοδευόμενη από τα έγγραφα 
που προκύπτει ο αρμόδιος εκπρόσωπος της επιχείρησης) ότι δεσμεύεται να διαθέσει το εν 
λόγω όχημα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη και τη μελέτη που τη συνοδεύει. 

δ) Αντίγραφο των ασφαλιστηρίων (σύμφωνα με το αρ.1 του Ν4250/14) συμβολαίων κάλυψης 
των οχημάτων για τη χρονική περίοδο εφαρμογής της σύμβασης. Η ασφάλιση των οχημάτων 
θα καλύπτει τις υποχρεωτικές από το Νόμο καλύψεις καθώς και τους επιβαίνοντες των 
οχημάτων. Θα είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ο ανάδοχος οφείλει 
να έχει πλήρως ασφαλισμένα τα οχήματα και τους επιβαίνοντες καθ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης χωρίς χρονικά κενά.  

ε) Αντίγραφο (σύμφωνα με το αρ.1 του Ν4250/14) Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ εν ισχύ και για 
επιτυχή έλεγχο. Θα είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ο ανάδοχος 
οφείλει να έχει τα οχήματα ελεγμένα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς χρονικά κενά.  

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα οχήματα διαθέτουν κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση) και ότι αυτός 
βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση και ότι έχει συντηρηθεί και το κύκλωμα έχει 
καθαριστεί πρόσφατα (λιγότερο του έτους), και φέρουν ζώνες ασφαλείας σε κάθε κάθισμα.  

ζ)  Αντίγραφο βάσει αρ. 1 του Ν4250/14 των αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. των οδηγών των 
οχημάτων οι οποίες θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των οχημάτων όπως εκάστοτε ισχύουν (πχ. 
κατηγορίας Δ’ και άνω) και εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και να ανανεώνονται 
εγκαίρως σε περίπτωση λήξης αυτών. Αναλόγως των παραπάνω σε περίπτωση αντικατάστασης 
κάποιου οδηγού υποβάλλεται στην Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του 
αντικαταστάτη οδηγού.  Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός διαπιστωθεί αποδεδειγμένα ότι 
δεν συμπεριφέρεται ευγενικά και γενικά ευπρεπώς και πρόθυμα σε καθένα μέλος των ΚΑΠΗ ή 
υπάλληλο της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει κατά τη διεξαγωγή 
εκδρομών των ΚΑΠΗ άμεσα ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. 

η)  Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ωράρια αναχώρησης, επιβίβασης, αποβίβασης, συγκέντρωσης των 
επιβατών κλπ θα τηρούνται χωρίς παρεκκλίσεις πέραν των 15 λεπτών από το ορισμένο κάθε 
φορά πρόγραμμα της εκδρομής από την Υπηρεσία. Επανειλημμένες οχλήσεις (5 και άνω) από 
τους συνοδούς προς την επίβλεψη για περιπτώσεις καθυστερήσεων σε σχέση με το ορισμένο 
από την Υπηρεσία πρόγραμμα των εκδρομών, συνιστούν λόγο έκπτωσης σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα αρ. 218, 219, 220 του ν. 4412/2016 και λοιπά σχετικά άρθρα του εν λόγω 
νόμου. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων δεσμεύεται με την προσφορά του να προσφέρει τις ίδιες 
τιμές με την προσφορά της παρούσης διαδικασίας σε περίπτωση που του ζητηθεί από ΚΑΠΗ 
του Δήμου να διεξάγει εκδρομή έξω από τα πλαίσια της παρούσης.     

ι) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: δεν απαιτούνται 
επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών. 

 
3. Στον ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, θα περιέχεται: 

α) Η οικονομική προσφορά του προσφέροντος η οποία μπορεί να συντάσσεται από τον 
διαγωνιζόμενο στο συνημμένο στην παρούσα έντυπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β που συνέταξε η υπηρεσία 
για διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη 
τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

   Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ανά σελίδα από τον διαγωνιζόμενο. 
   Με  την  προσφορά,  η  τιμή  των  υπηρεσιών δίδεται στο σύνολο του προϋπολογισμού. 

 
Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν 2690/99 (περί 
γνησίου υπογραφής). 
Ισχύς  προσφορών: οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 
υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επιπλέον ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις : 
Στον κλειστό φάκελο  της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται : 
α) Η  λέξη : ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) Η φράση: Προς Δήμο π. Φαλήρου, Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων Η/Μ αντικειμένου  
γ) Ο τίτλος της σύμβασης και ο αρ.  της  διακήρυξης: Για την παροχή υπηρεσιών: Μεταφορές 
προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2017,  Αρ. διακήρυξης:  137/2017 
δ) Η  καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής), όπως ορίζεται στο άρθρ.4 της παρούσης: Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών: 10/5/2017. 
ε) Τα  στοιχεία  του  οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, 
fax και e-mail, και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής).
  
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).  
Τυχόν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στα Αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά των περιπτώσεων για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Η 
ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα 
όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί λόγω αποκλεισμού 
από το διαγωνισμό. 
Για τον αποκλεισμό προσφοράς οικονομικού φορέα εφαρμόζεται το αρ. 73 του Ν4412/2016. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού για 
να απορριφθούν. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως 
τις συνθήκες εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών. 
 
ΑΡΘΡΟ  7ο 
Παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρ. 4 της παρούσης.  
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  
Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και ο φάκελος με την ένδειξη Τεχνική προσφορά, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά 
φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
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Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη της Επιτροπής που διενεργεί το διαγωνισμού.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται.  
Τα παραπάνω στάδια δύναται να διενεργηθούν είτε στην ίδια συνεδρίαση, είτε εάν δεν επαρκεί ο 
χρόνος ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή νέα συνεδρίαση και προσκαλούνται οι συμμετέχοντες 
εκ νέου για τα επόμενα στάδια αυτής.  
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης. Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) για τη λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως αναλύεται 
στο άρθρο 8. 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο 
Ενστάσεις  
 Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 127 του Ν.4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα 
παρακάτω: 
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 5/5/2017 και ώρα 
15:00.  
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης (372,00€). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν 
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά σε πρωτότυπα 
ή θεωρημένα αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14, αναφερόμενα ως 
δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
α) Απόσπασμα σχετικού μητρώου εν ισχύ, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
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μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 73 παρ. 1 του 
Ν4412/2016 όπως ισχύει. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης 
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η 
επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον 
ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
κύριας και  επικουρικής. Ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) αθέτηση των 
υποχρεώσεών 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/και η 
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Δεν 
αποκλείεται  ο προσφέρων, 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. 

Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αφορά σε περίπτωση νομικού προσώπου 
την επιχείρηση.  
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας. 
-σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
-σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν 
αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό για το ειδικό επάγγελμά τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή εν ισχύ. 
 
Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι (α) και (β). Κατ’ εξαίρεση, όταν 
ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η 
παράγραφος 2. 
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Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
παραγράφων (α) και (β). 
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο  
(α) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 
Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία. 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Αν κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν δεν υποβληθούν στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, ή αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της 
παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των παραπάνω ζητούμενων δικαιολογητικών 
δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης 
εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Ομοίως και οι 
ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών. Οι οικονομικοί 
φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και βρίσκονται εν ισχύ. 
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικού 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας όπως περιγράφεται 
στο αρ. 11 της παρούσης. 
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ΑΡΘΡΟ  10ο 
Τιμές  προσφορών  επιβαρύνσεις  μειοδοτών - Κριτήριο κατακύρωσης 
 Με  την  προσφορά,  η  τιμή  των  υπηρεσιών δίδεται στο σύνολο του προϋπολογισμού.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 
προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης. 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  είναι  σε ευρώ (€). 
Προσφορά  σε  άλλο  νόμισμα  ή  με  ρήτρα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  
Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  χωρίς  αυτό  να  προβλέπεται, απορρίπτεται  ως  
απαράδεκτη.  
 
ΑΡΘΡΟ  11ο 
Κατακύρωση αποτελεσμάτων - Υπογραφή  σύμβασης 
 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση με Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 
147/16).  
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
1. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της 
παρούσης.  
2. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 6 της παρούσης.  
 
 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 
δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16).  
 Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας  
σύμβασης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16). 

 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας για 

διάστημα εντός  12 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης. 
 
 Η σύμβαση, εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 132 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16), όπως 
εκάστοτε ισχύει, εάν: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού, β) μέσα στα πλαίσια που ορίζει αυτό 
και γ) με τους όρους που αναφέρονται σε αυτό.  
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Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), γίνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  το Δήμο και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη. 
Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  των  τευχών  που  την  
συνοδεύουν. Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  
στοιχεία. 
Η  σύμβαση  υπογράφεται  για  το  Δήμο από  τον Δήμαρχο.  
 
ΑΡΘΡΟ  12ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Γενικά περί εγγυήσεων 
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 72 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα 
παρακάτω: 
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη βεβαίωση για την 
καλή εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα 
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά 2 μήνες. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
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ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο 
Χρόνος  παράδοσης - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη υλοποίηση υπηρεσιών 
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 217 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα 
παρακάτω: 
Ο συνολικός  χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών, ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης, τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ύστερα από έγγραφη 
ειδοποίηση από το αρμόδιο τμήμα αυτής και στα σημεία που θα υποδεικνύονται απ αυτήν.  
 
Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, μπορεί να παρατείνεται 
μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη 
της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμων ή όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης υλοποίησης των 
υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 218 έως 220 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16)  
 
ΑΡΘΡΟ  14ο 
Παραλαβή υπηρεσιών 
Για την παραλαβή των υπηρεσιών, ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 218 έως και 220 του Ν 
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16).  
 
ΑΡΘΡΟ  15ο 
Τρόπος  πληρωμής 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αξίας μετά την κάθε  
τμηματική παραλαβή υπηρεσιών και θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις 
πιστοποιημένες ποσότητες που έχουν κάθε φορά παραδοθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
β) Η πιστοποίηση των διανυθέντων χιλιομετρικών αποστάσεων και των οχημάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν από τον/την Επιβλέποντα της παροχής Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους 
συνοδούς των ΚΑΠΗ του Δήμου Π. Φαλήρου 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη 
την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου 
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η 
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.  
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.  
Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  για  την  προμήθεια  υπηρεσία. 
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Ισχύει ο Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ’ αυτού 
 
 
ΑΡΘΡΟ  16ο 
Διαφορές  διακήρυξης - νόμων 
Όπου  η  παρούσα διακήρυξη  έχει ασάφεια ή έλλειψη υπερισχύει  ο Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) 
όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο αρ. 1 της παρούσης . 
 
ΑΡΘΡΟ  17ο 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 
Με  την  παρούσα  εγκρίθηκαν  και  οι  υπ’ αριθμόν  39/2017 τεχνικές  προδιαγραφές της  τεχνικής  
υπηρεσίας.   
 
ΑΡΘΡΟ  16ο 
Όργανα διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης 
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα 
παρακάτω: 
Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού, ορίζεται η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 1 του Ν4412/2016 που 
συγκροτήθηκε με την με αρ. 298/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .  
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:  
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  
δ) εισηγείται προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή 
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,  
ε) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης,  
 
Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, για την εξέταση των 
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
ορίζεται η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (α) του 
Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 245/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:  
α) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.) για τις προβλεπόμενες κατά το αρ. 127 του Ν 
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής. 
 
Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών εκτέλεσης της σύμβασης, για την παρακολούθηση και την 
παραλαβή της σύμβασης που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ορίζεται η 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Η/Μ 
αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 
244/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή όπως εκάστοτε θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης 
της σύμβασης.  
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:  
α) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί  προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.  του Δήμου), για 
κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, 
κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου  
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ΑΡΘΡΟ  19ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) 
 
Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: 
α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την 
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216), 
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και 
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 1 περ. (α) της διακήρυξης 137/2017 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:  
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον 
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων 
και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα 
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . 
Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε εφημερίδα δεν προβλέπεται, βάσει του ν.4412/2016. 

 

 
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 6232 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Τερψιχόρης 51& Αρτέμιδος, Π. Φάληρο, Τ.Κ: 17561 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Στέλιος Σουμπασάκης.  
- Τηλέφωνο: 2132020243, ΦΑΞ: 2132020359 
- Ηλ. ταχυδρομείο: stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://palaiofaliro.gr 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 

2017   
- cpv: 60172000-4 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6232] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : παροχή υπηρεσιών 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 1 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 137/2017 
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  Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

  Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
        

Στοιχεία αναγνώρισης:    Απάντηση: 
     

        

Πλήρης Επωνυμία:     [ [      ] 
     

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):   

Εάν   δεν   υπάρχει   ΑΦΜ   στη   χώρα 

[ [      ] εγκατάστασης   του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό   

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει   
      

Ταχυδρομική διεύθυνση:    

[……] 
 
 

       

Αρμόδιος ή αρμόδιοι12 :    
[……]        

Τηλέφωνο:      
[……]        

Ηλ. ταχυδρομείο:     
[……]        

Διεύθυνση στο   Διαδίκτυο   (διεύθυνση [……] 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):    

       

Γενικές πληροφορίες:     Απάντηση: 
     

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή   

ή μεσαία επιχείρηση13;      
     

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽   

αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20:  ο   

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο [     ] Ναι   [   ] Όχι 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»14  ή   
         

         
 

12 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
 

13 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

14 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

[...............] εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων;    

Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια […...............] 
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με  

αναπηρία  ή μειονεκτούντων εργαζομένων [..……..] 

ανήκουν οι απασχολούμενοι.   
  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι  

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο  

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει [   ] Ναι    [   ] Όχι    [   ] Άνευ αντικειμένου 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού  

συστήματος (προ)επιλογής);   
    

Εάν ναι:    

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της  

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου  

απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος  

μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά  

περίπτωση,   και   σε   κάθε   περίπτωση  

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή α) [……] 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό  

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
εγγράφων):[……][……][……][……] 

αναφέρετε: 
  

   

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία γ) [……] 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,  

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο  

κατάλογο15:    
 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα               δ) [   ] Ναι     [    ] 
Όχι  
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, 
 

 

15  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.  
10 
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 ενότητες Α, Β, Γ, ή  κατά περίπτωση ΜΟΝΟ   

 εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική   

 διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:    

 ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι  

 προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών   

 κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να   

 παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη   

 δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

  αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

 μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων   

 σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται   

 δωρεάν;      

 Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται   

 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:    
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας       

      έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 

      εγγράφων): 

      [……][……][……][……] 
        

 Τρόπος συμμετοχής:    Απάντηση: 
      

     

 Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη   

 διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από [  ] Ναι                 [  ] Όχι 

 κοινού με άλλους16;      
     

 Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους   

 οικονομικούς φορείς.      
       

 Εάν ναι:      

 α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού 

α): [……]  φορέα   στην   ένωση   ή   κοινοπραξία 

 (επικεφαλής,  υπεύθυνος για  συγκεκριμένα   

 καθήκοντα … ):      

 β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς    

 φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη β): [……] 

 διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:    

 γ) Ενδεχομένως, επωνυμία της γ): [……] 
 συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.    

       

 Τμήματα    Απάντηση: 
      

 Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [  ]  

 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός  φορέας επιθυμεί  

να υποβάλει προσφορά   

     

     

 16 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.                                                11 
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12 

17PROC006103791 2017-04-26

ΑΔΑ: ΨΡΧΤΩΞΕ-ΛΧΓ



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
  

Ονοματεπώνυμο· [……] 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……] 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:  
  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
  

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
  

Τηλέφωνο: [……] 
  

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
  

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία [……] 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,  

την έκταση, τον σκοπό …):  
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
17 

 

 Στήριξη: Απάντηση:  
    

 Ο   οικονομικός   φορέας   στηρίζεται   στις [   ]Ναι                         [  ]Όχι  

 ικανότητες   άλλων   οικονομικών   φορέων   

 προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια   

 επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα   

 (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται   

 στο μέρος V κατωτέρω;   
     
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών. 

 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια 
 
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:    
     

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει [   ]Ναι        [  ]Όχι    

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό  

 της σύμβασης που θα αναλάβουν :  

 […]     
      

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας 

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
18 

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση19· 
 

2. δωροδοκία
20

,21· 
 
3. απάτη22· 

 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες23· 

 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας24· 
 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων25. 
 
 

 

18 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
19 Όπως 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). 
 
20 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
 
21 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
 
22 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
 
23 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο και στα άρθρα 40-42 του ν. 3251/2004 (ΦΕΚ 127/Α)“Ευρωπαϊκό ένταλμα 

σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις” 

(προσθήκη εθνικής νομοθεσίας που δεν προβλέπεται στο άρθρο 73 παρ. 1). 
 
24 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.  
16 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:   

    

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [  ] Ναι       [  ] Όχι   

εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  ή Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται 

οποιουδήποτε προσώπου
26

  το  οποίο  είναι ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου     

σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που [……][……][……][……]27  

παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή     

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί     

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην     

οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος     

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;      
       

Εάν ναι, αναφέρετε28:       

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(- 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 οι):[ ]   

αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της     

καταδίκης,        

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
β) [……]   
    

     γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

     και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [  ]  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην Εάν η   σχετική   τεκμηρίωση διατίθεται 
καταδικαστική απόφαση:   ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή      

     διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

     στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

     [……][……][……][……]29  
    

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [  ] Ναι       [  ] Όχι   

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να     
         

 

 

25 Όπως ορίζεται 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) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
 
26 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 )  
27 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
28 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
29 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
17 
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
 
(«αυτοκάθαρση»)

30; 

 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που                            [……] 
λήφθηκαν31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
 
31 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
18 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής           Απάντηση: 
ασφάλισης: 

 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [ ] Ναι      [  ] Όχι 
 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
 

ασφάλισης
32

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
19 
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    ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

     ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Εάν όχι αναφέρετε: 
     
  

α)[……]· α)[……]· 
 

     

α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο     

πρόκειται:       

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
  β)[……] β)[……]  
     

γ)Πως   διαπιστώθηκε   η   αθέτηση   των     

υποχρεώσεων;    γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι  

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;     

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και  -[ ] Ναι  [ ] Όχι -[ ] Ναι   [ ] Όχι  
δεσμευτική;       

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή  -[……]· -[……]·  

έκδοσης απόφασης   -[……]· -[……]·  

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,     

εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη     

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:     

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
  γ.2)[……]· γ.2)[……]·  
     

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις  δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι  
    

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους  Εάν ναι, να Εάν ναι, να  

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  αναφερθούν αναφερθούν  

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά  λεπτομερείς λεπτομερείς  

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των  πληροφορίες πληροφορίες  
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό  [……] [……] 

 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
33   

   

    
    

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,  εγγράφων): 34   

αναφέρετε:    
[……][……][……] 

  
      

       

 
 
 
 

 

33 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Απάντηση: 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή  

επαγγελματικό παράπτωμα   
  

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [ ] Ναι          [ ] Όχι 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει του   περιβαλλοντικού, κοινωνικού   και 
 35   μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
εργατικού δικαίου ;    

    του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

    αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

     [ ] Ναι             [ ] Όχι 

    Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

    λήφθηκαν: […….............] 
  

Βρίσκεται   ο   οικονομικός   φορέας   σε [ ] Ναι           [  ] Όχι 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες  

καταστάσεις
36

 :     

α) πτώχευση, ή     
 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 

 

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 

 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
 

Εάν ναι: 
 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: -[....................... ] 
 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

 

35 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
 
36 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................] 

εκτελέσει τη σύμβα σύμβαση, λαμβανόμενης  

υπόψη  της  εφαρμοστέας   εθνική  εθνικής  

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη  

συνέχε  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του  

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
37 

 

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  

 εγγράφων): [……][……][……] 

  

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [ ] Ναι       [  ] Όχι 

επαγγελματικό παράπτωμα
38

;  

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς [.......................] 
πληροφορίες:  

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

 μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [ ] Ναι           [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

 λήφθηκαν: 

 [..........……] 
  

Έχει    συνάψει    ο   οικονομικός   φορέας [] Ναι [] Όχι 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με  

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;  

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς  

πληροφορίες: […...........] 
  

  

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

 μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

 λήφθηκαν: 

 [……] 
  

 
 
 
 
 
 
 

37 Άρθρο 73 παρ. 5. 
 
38 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .  
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Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη [] Ναι [] Όχι 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων39, λόγω της  

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της  

σύμβασης;          

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς [.........…] 

πληροφορίες:         
        

Έχει παράσχει ο οικονομικός  φορέας  ή [] Ναι [] Όχι 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές  

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα  

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην  

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της  

σύμβασης
40

;         

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς  

πληροφορίες:        [...................…] 
        

    

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι 

επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια
41

  κατά  την  
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο  

προηγούμενης δημόσιας   σύμβασης, [….................] 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας φορέα ή προηγούμενης   σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την μέτρα αυτοκάθαρσης; 

πρόωρη καταγγελία της  προηγούμενης [] Ναι [] Όχι 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες  

κυρώσεις;         Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
         

           λήφθηκαν: 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς [……] 
πληροφορίες:         

         

Μπορεί ο οικονομικός  φορέας να [] Ναι [] Όχι 
επιβεβαιώσει ότι:        

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών  

δηλώσεων κατά την παροχή των  

πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  

εξακρίβωση   της   απουσίας   των   λόγων  

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων  

επιλογής,          

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  
            

            
 
39 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.  
40 Πρβλ άρθρο 48. 
 
41 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς  

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που  

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή 

 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο  

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της  

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,  

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες  

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο  

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή  

να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές  

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν  

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον  

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
 
 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων           Απάντηση  
κριτηρίων επιλογής 

 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια           [    ] Ναι        [    ] Όχι  
επιλογής; 
 
 
 

 

Α: Καταλληλότητα 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Καταλληλότητα    Απάντηση 
    

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος [……..] 

στα  σχετικά  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  

μητρώα που τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο  

κράτος μέλος εγκατάστασής
43

; του: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:    

      [……][……][……] 
     

    

  

    
 

    
 

  

     

       
       

       
 
43 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.  
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη . 
 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα   Απάντηση:       
           

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον            [……] 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα  

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της  

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας  
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

 
       

     

    

    
       

           

           

         

           

           

           
       

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]    

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις     

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της     

σύμβασης:           
          

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]    

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή     

υπεργολαβίας53 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.     

ποσοστό) της σύμβασης:         
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
57

, εκτός εάν : 
 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν58. 
 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Π. Φαλήρου, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... 

…………………………………….[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

57 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014  
58 Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
 
36 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης 137/2017 του Δήμου Π. Φαλήρου  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ: Δήμο Π. Φαλήρου για το διαγωνισμό: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2017 
 
 

 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Το ποσοστό έκπτωσης (%) προσφοράς που προκύπτει από την τιμή προσφοράς που θα δοθεί από 
τον συμμετέχοντα, θα εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα άρθρα του προϋπολογισμού της μελέτης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την τιμολόγηση των δρομολογίων. Να δοθεί τιμή προσφοράς 
που να ανάγεται ακριβώς σε ποσοστό έκπτωσης μέχρι ένα δεκαδικό, δηλαδή να δοθεί τιμή 
προσφοράς η οποία να είναι κλιμακωτή ανά 30€ ώστε να προκύπτει ακριβώς ποσοστό έκπτωσης 
με ακρίβεια ενός δεκαδικού. Π.χ. εάν δοθεί τιμή προσφοράς 28.350,00% αυτή ανάγεται σε 
ποσοστό έκπτωσης 5,5%. Εάν δοθεί τιμή προσφοράς 28.338,00% αυτή ανάγεται σε ποσοστό 
έκπτωσης 5,54% και δεν προκύπτει ακρίβεια ενός δεκαδικού. 
Η πληρωμή θα γίνεται με βάση την τιμή μονάδος κάθε κατηγορίας διαδρομής μείον την έκπτωση 
που προκύπτει από προσφερόμενη τιμή. 

 
 

                                                                                                                                       Ο Προσφέρων 
 

 
 
 
                Σφραγίδα & Υπογραφή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Παροχή Υπηρεσιών 
Τιμή 

Προϋπολογισμού 
 σε € χωρίς ΦΠΑ  

 Τιμή Προσφοράς  
σε € χωρίς ΦΠΑ * 

1 

Ενδεικτική ποσότητα εκτέλεσης 
μεταφοράς, απόστασης ενός (1) 
χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) 
λεωφορείο άνω των πενήντα (50)  
θέσεων και λοιπές παροχές όπως 
αναφέρονται στα άρθρα της 
μελέτης 39/2017:  
μέγιστο 26.000,00 μονάδες 
μέτρησης 

30.000,00  

 
 
 
 

ΦΠΑ 24%  

 
  

 
Σύνολο Προσφοράς 
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3. Εγκρίνει την πίστωση ποσού μελέτης 37.200€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους 2017. 

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. 
Φαλήρου με τα στοιχεία ΚΑ 15-6413.001: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 
2017. 

 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2017, έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 15-6413.001 συνολικού ύψους 25.000,00€ (αναλογία 
δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - 
τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2018 ή και του 
υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σ’ αυτόν του 
2017. 
 
Προβλέπεται κατανομή δαπάνης ως εξής: 

 
ΚΑΕ πρ/σμού 2017 2018 

15-6413.001 25.000,00€ 12.200,00 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, 
……………………., για λόγους νομιμότητας,  μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 
έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί 
απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.  

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα 
ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα 
είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 
Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν 
να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται 
κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». 
 Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον  μπορεί να προσβάλει τις 
αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή 
της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση 
επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι 
αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή 
στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή.  Οι αποφάσεις της 
Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   137/2017. 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
 
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 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. ”. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 
16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ 
για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
5. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεταφορές προσώπων (εκδρομές   
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  μελών ΚΑΠΗ) 2017 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                         
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   39/2017       ΚΑ: 15-6413,001 
    
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 54 του 

Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ισχύουν και οι διατάξεις του αρ. 6 

παρ.10 του εν λόγω νόμου. Αυτή αφορά : 

Στις μεταφορές των προσώπων που συμμετέχουν στις εκδρομές των μελών των 

ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου με λεωφορεία άνω των 50 θέσεων καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει 

οχήματα κατάλληλα για να καλύψει την εν λόγω ανάγκη ούτε επάρκεια οδηγών της 

σχετικής κατηγορίας οχημάτων. 

Η δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προϋπολογίζεται στο ποσό των 

30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.200,00€, ήτοι συνολική δαπάνη 37.200.00€ και 

χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου του οικονομικού 

έτους 2017. 

       Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 

προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού 

της μελέτης. 

 Η έκταση της σύμβασης θα είναι 26.000,00 μονάδες μέτρησης κάθε είδους από τα 

περιγραφόμενα στο τιμολόγιο είδη και θα καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς των 

προσώπων που συμμετέχουν στις εκδρομές των μελών των ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου με 

λεωφορεία άνω των 50 θέσεων για ένα (1) έτος. 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2017, 

έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 15-6413.001 συνολικού ύψους 25.000,00€ 

(αναλογία δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος 

Β') παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού 

έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο Δήμος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον 

προϋπολογισμό του 2018 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των 

συμβατικών υποχρεώσεων σ’ αυτόν του 2017. 

Ο κωδικός cpv της παροχής υπηρεσιών είναι :  60172000-4 

 

                                                                                    Π. ΦΑΛΗΡΟ 29/3/2017 

                                                                                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                                           Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ                    

                                                                                          ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεταφορές προσώπων (εκδρομές   
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  μελών ΚΑΠΗ) 2017 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                         
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   39/2017       ΚΑ: 15-6413,001 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) 

λεωφορείο άνω των πενήντα (50) θέσεων, των προσώπων που συμμετέχουν στις 
εκδρομές των μελών των ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου με αφετηρία την έδρα των ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου 
(ή άλλη εντός του Π. Φαλήρου βάση εντολής της Υπηρεσίας) με προορισμό που ορίζεται 
κάθε φορά από την Υπηρεσία και επιστροφή στην αφετηρία για συνολικές αποστάσεις 
άνω των 66χλμ.  
Εκτέλεση μεταφοράς για εκδρομές εντός Αθηνών/Αττικής μέγιστης συνολικής διαδρομής 
65χλμ και έως 7 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού πληρώνεται βάσει του άρθρου 8 
της παρούσης.  
Εκτέλεση μεταφοράς για εκδρομές εντός Αθηνών/Αττικής για εκδρομές παρακολούθησης 
θεατρικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και έως 5 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού 
πληρώνεται βάσει του άρθρου 9 της παρούσης. 

Η εκτέλεση των δρομολογίων θα γίνει κατά το διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης του Δήμου με τον ανάδοχο και για 12 μήνες. 

Στην τιμή ευρώ ανά χιλιόμετρο (€/χλμ) και (€/πλήρη διαδρομή) περιλαμβάνονται 
όλα τα έξοδα του οχήματος (καύσιμα, συντήρηση, ελαστικά, λιπαντικά, διόδια (εκτός 
γέφυρας Ρίο-Αντίρριο), κλήσεις παράβασης ΚΟΚ και κάθε είδους φθορά και πάγια έξοδα 
όπως ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, απαξίωση οχημάτων,  έξοδα γραφείου κίνησης  κλπ), 
τα έξοδα του οδηγού, η ασφάλιση του προσωπικού και των επιβατών, καθώς και κάθε 
πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα διανυκτέρευσης οδηγού 
και οχήματος σε περίπτωση που η διάρκεια μιας εκδρομής περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες διανυκτερεύσεις εκτός έδρας τα οποία πληρώνονται βάση του άρθρου 7 της 
παρούσης. Έξοδα διαμονής των μελών των ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου ή των συνοδών αυτών σε 
περίπτωση εκδρομών που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις δεν 
καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. 
Με την προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα συνυποβάλουν πέραν των κλειστών 
οικονομικών προσφορών όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης τα κάτωθι:  
1. Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου, στο οποίο να φαίνεται το ειδικό 
επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και ότι είναι γραμμένος σ’ αυτό εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς.  
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι για το σκοπό της παρούσας σύμβασης, οι συμμετέχοντες 
διαθέτουν τέσσερα (4) τουλάχιστον λεωφορεία δημοσίας χρήσεως (τρία τακτικά 
λεωφορεία και ένα εφεδρικό), πενήντα (50) τουλάχιστον θέσεων τα οποία θα πληρούν τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παρούσης. 
 3. Αντίγραφο βάσει αρ. 1 του Ν4250/14 των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων από το 
οποίο να προκύπτει η παλαιότητα των οχημάτων (μέγιστο 12 έτη, θα φέρουν είτε 
ημερομηνία απόσυρσης 2032 και μεταγενέστερη για οχήματα που φέρουν άδειες 
παλαιού τύπου, είτε  ημ/νια έκδοσης 1ης άδειας (πεδίο Β της άδειας ή πεδίο (4) σε 
περίπτωση που στο πεδίο (Β) αναγράφεται 00/00/0000) για οχήματα που φέρουν άδειες 
νέου τύπου) και ο αριθμός θέσεων των αυτοκινήτων (να κατατεθούν για συνολικά 
τέσσερα (4) λεωφορεία). Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης κάποιου οχήματος κατά 
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τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, για τα οχήματα 
αντικατάστασης, στην Υπηρεσία για έγκριση τα ίδια έγγραφα τα οποία υποβάλλονται με 
την παρούσα προσφορά, πριν την έναρξη χρήσης αυτών. 
   Σε περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα οχήματα δεν ανήκουν στον προσφέροντα, 
θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του οχήματος (συνοδευόμενη από τα 
έγγραφα που προκύπτει ο αρμόδιος εκπρόσωπος της επιχείρησης) ότι δεσμεύεται να 
διαθέσει το εν λόγω όχημα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη και τη μελέτη που τη συνοδεύει. 
4. Αντίγραφο των ασφαλιστηρίων (σύμφωνα με το αρ.1 του Ν4250/14) συμβολαίων 
κάλυψης των οχημάτων για τη χρονική περίοδο εφαρμογής της σύμβασης. Η ασφάλιση 
των οχημάτων θα καλύπτει τις υποχρεωτικές από το Νόμο καλύψεις καθώς και τους 
επιβαίνοντες των οχημάτων. Θα είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 
και ο ανάδοχος οφείλει να έχει πλήρως ασφαλισμένα τα οχήματα και τους επιβαίνοντες 
καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς χρονικά κενά.  
5. Αντίγραφο (σύμφωνα με το αρ.1 του Ν4250/14) Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ εν ισχύ και για 
επιτυχή έλεγχο. Θα είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ο ανάδοχος 
οφείλει να έχει τα οχήματα ελεγμένα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς χρονικά 
κενά.  
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα οχήματα διαθέτουν κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση) και ότι 
αυτός βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση και ότι έχει συντηρηθεί και το κύκλωμα 
έχει καθαριστεί πρόσφατα (λιγότερο του έτους), και φέρουν ζώνες ασφαλείας σε κάθε 
κάθισμα.  
7.  Αντίγραφο βάσει αρ. 1 του Ν4250/14 των αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. των οδηγών των 
οχημάτων οι οποίες θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των οχημάτων όπως εκάστοτε ισχύουν 
(πχ. κατηγορίας Δ’ και άνω) και εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και να 
ανανεώνονται εγκαίρως σε περίπτωση λήξης αυτών. Αναλόγως των παραπάνω σε 
περίπτωση αντικατάστασης κάποιου οδηγού υποβάλλεται στην Υπηρεσία επικυρωμένο 
αντίγραφο της άδειας του αντικαταστάτη οδηγού.  Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός 
διαπιστωθεί αποδεδειγμένα ότι δεν συμπεριφέρεται ευγενικά και γενικά ευπρεπώς και 
πρόθυμα σε καθένα μέλος των ΚΑΠΗ ή υπάλληλο της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τον αντικαταστήσει κατά τη διεξαγωγή εκδρομών των ΚΑΠΗ άμεσα 
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. 
8.  Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ωράρια αναχώρησης, επιβίβασης, αποβίβασης, 
συγκέντρωσης των επιβατών κλπ θα τηρούνται χωρίς παρεκκλίσεις πέραν των 15 λεπτών 
από το ορισμένο κάθε φορά πρόγραμμα της εκδρομής από την Υπηρεσία. Επανειλημμένες 
οχλήσεις (5 και άνω) από τους συνοδούς προς την επίβλεψη για περιπτώσεις 
καθυστερήσεων σε σχέση με το ορισμένο από την Υπηρεσία πρόγραμμα των εκδρομών, 
συνιστούν λόγο έκπτωσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ. 218, 219, 220 του ν. 
4412/2016 και λοιπά σχετικά άρθρα του εν λόγω νόμου.        
 
Για την διευκόλυνση της υποβολής προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους και για την 
Υπηρεσία, παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές χιλιομετρικές αποστάσεις εκδρομών με 
αφετηρία το Π. Φάληρο περιλαμβανομένης της διαδρομής από την αφετηρία προς τον 
προορισμό και την επιστροφή στην αφετηρία. Οι προορισμοί είναι ενδεικτικοί και 
αφορούν απ ευθείας διαδρομές χωρίς να έχουν υπολογιστεί παρεκκλίσεις ή ενδιάμεσοι 
προορισμοί όπως επίσκεψη σε τοπικά αξιοθέατα πέριξ των προορισμών κλπ. Αρμόδια για 
τον ορισμό του προγράμματος των προορισμών είναι η επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι 
υπεύθυνοι των ΚΑΠΗ. Η πιστοποίηση των διανυθέντων αποστάσεων γίνεται από τους 
υπεύθυνους και τους συνοδούς των ΚΑΠΗ σε συνεργασία με την Υπηρεσία που τηρεί το 
φάκελο της παροχής υπηρεσιών. 
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Προορισμός (με αφετηρία και 
επιστροφή στο Π. Φάληρο) 

Χιλιομετρική απόσταση από το Π. Φάληρο προς 
τον προορισμό και επιστροφή στην αφετηρία 

Ναύπλιο 290 

Κόρινθος 184 

Λουτράκι 182 

Αίγιο 366 

Πάτρα 440 

Λιβαδειά 300 

Καμένα Βούρλα 370 

Αράχωβα 362 

Δελφοί 388 

Αμφίκλεια 368 

Καλάβρυτα 394 

Χαλκίδα 172 

Ερέτρια 210 

Ροβιές Ευβοίας 344 

Προκόπι Ευβοίας (Αγ Ιωάννης Ρώσος) 266 

Σκάλα Ωρωπού 122 

Λαύριο 126 

Ν. Μάκρη 82 

Σαρωνίδα 70 

Αρτέμιδα (Αττικής) 78 

Λούτσα 76 

Πόρτο Ράφτη 88 

Κινέττα 130 

Πόρτο Γερμενό 140 

Ναύπακτος 452 

Ιτέα 410 

Γαλαξίδι 442 

 
Άρθρο 1ο 
Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 66χλμ έως 80 χλμ συνολικής διαδρομής 
(περιλαμβανομένης της διαδρομής από την αφετηρία προς τον προορισμό και την 
επιστροφή στην αφετηρία) και έως 12 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού. 
 
Άρθρο 2ο 
Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 81 χλμ έως 100 χλμ συνολικής διαδρομής 
(περιλαμβανομένης της διαδρομής από την αφετηρία προς τον προορισμό και την 
επιστροφή στην αφετηρία) και έως 12 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού. 
 
Άρθρο 3ο 
Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 101 χλμ έως 150 χλμ συνολικής διαδρομής 
(περιλαμβανομένης της διαδρομής από την αφετηρία προς τον προορισμό και την 
επιστροφή στην αφετηρία) και έως 12 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού. 
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Άρθρο 4ο 
Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50) θέσεων  για αποστάσεις από 151 χλμ έως 200 χλμ συνολικής διαδρομής 
(περιλαμβανομένης της διαδρομής από την αφετηρία προς τον προορισμό και την 
επιστροφή στην αφετηρία) και έως 12 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού. 
 
Άρθρο 5ο 
Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50)  θέσεων για αποστάσεις από 201 χλμ έως 280 χλμ συνολικής διαδρομής 
(περιλαμβανομένης της διαδρομής από την αφετηρία προς τον προορισμό και την 
επιστροφή στην αφετηρία) και έως 12 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού. 
 
Άρθρο 6ο 
Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50)  θέσεων για αποστάσεις από 281 χλμ και άνω συνολικής διαδρομής 
(περιλαμβανομένης της διαδρομής από την αφετηρία προς τον προορισμό και την 
επιστροφή στην αφετηρία) και έως 12 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού. 
 
Άρθρο 7ο 
Έξοδα μίας (1) διανυκτέρευσης ενός (1) οδηγού ενός (1) οχήματος σε περίπτωση που 
ζητηθεί από την Υπηρεσία εκδρομή που περιλαμβάνει μία (1) ή περισσότερες 
διανυκτερεύσεις εκτός έδρας.  
 
Άρθρο 8ο 
Εκτέλεση μεταφοράς, πλήρους διαδρομής ( αφετηρία-προορισμός-αφετηρία, μέγιστο 
65χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω των πενήντα (50) θέσεων για εκδρομές εντός Αττικής 
όπως πχ παρακολούθηση θεατρικών εκδηλώσεων και έως 7 ώρες απασχόληση οχήματος 
και οδηγού περιλαμβανομένων απογευματινών-βραδινών ωρών. 
 
Άρθρο 9ο 
Εκτέλεση μεταφοράς, πλήρους διαδρομής ( αφετηρία-προορισμός-αφετηρία, μέγιστο 
50χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω των πενήντα (50) θέσεων για εκδρομές 
παρακολούθησης θεατρικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και έως 5 ώρες απασχόληση 
οχήματος και οδηγού περιλαμβανομένων απογευματινών-βραδινών ωρών. 
 

Άρθρο 10ο 
Δαπάνη κάλυψης διοδίων, μονής διέλευσης, γέφυρας Ρίο-Αντίρριο ανά ένα (1) λεωφορείο 
άνω των πενήντα (50)  θέσεων.  
 
 
 

Π. ΦΑΛΗΡΟ  29/3/2017 
                                                                                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
                                                                                                                Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ                   
                                                                                                               ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεταφορές προσώπων (εκδρομές   
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  μελών ΚΑΠΗ) 2017 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                         
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   39/2017       ΚΑ: 15-6413,001 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € 

1. Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) 
χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 66 
χλμ έως 80 χλμ συνολικής διαδρομής, ως 
προδιαγραφές 

€/χιλιόμετρο ανά 
όχημα 

2,00 

  

2 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) 
χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 81 
χλμ έως 100 χλμ συνολικής διαδρομής ως 
προδιαγραφές 

€/χιλιόμετρο ανά 
όχημα 

1,85 

3 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) 
χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 
101 χλμ έως 150 χλμ συνολικής διαδρομής ως 
προδιαγραφές 

€/χιλιόμετρο ανά 
όχημα 

1,55 

 

4 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) 
χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 
151 χλμ έως 200 χλμ συνολικής διαδρομής ως 
προδιαγραφές 

€/χιλιόμετρο ανά 
όχημα 

1,35 

5 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) 
χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50)  θέσεων για αποστάσεις από 
201 χλμ έως 280 χλμ συνολικής διαδρομής ως 
προδιαγραφές 

€/χιλιόμετρο ανά 
όχημα 

1,20 

6 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) 
χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω 
των πενήντα (50)  θέσεων για αποστάσεις από 
281 χλμ και άνω συνολικής διαδρομής ως 
προδιαγραφές 

€/χιλιόμετρο ανά 
όχημα 

1,15 

7 Έξοδα μίας (1) διανυκτέρευσης ενός (1) οδηγού 
και ενός (1) οχήματος σε περίπτωση που ζητηθεί 
από την Υπηρεσία εκδρομή που περιλαμβάνει 
μία (1) ή περισσότερες διανυκτερεύσεις εκτός 
έδρας. 

€/διανυκτέρευση 
ανά (1) οδηγό και 

(1) όχημα 
80,00 

8 Εκτέλεση μεταφοράς, πλήρους διαδρομής ( 
αφετηρία-προορισμός-αφετηρία, μέγιστο 65χλμ) 
ανά ένα (1) λεωφορείο άνω των πενήντα (50) 
θέσεων για εκδρομές εντός Αττικής και έως 7 
ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού 
περιλαμβανομένων απογευματινών-βραδινών 
ωρών. 

€/πλήρη διαδρομή 
ανά (1) οδηγό 
και (1) όχημα 

130,00 
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9 Εκτέλεση μεταφοράς, πλήρους διαδρομής ( 
αφετηρία-προορισμός-αφετηρία, μέγιστο 50χλμ) 
ανά ένα (1) λεωφορείο άνω των πενήντα (50) 
θέσεων για εκδρομές παρακολούθησης 
θεατρικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και έως 5 
ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού 
περιλαμβανομένων απογευματινών-βραδινών 
ωρών. 

€/πλήρη διαδρομή 
ανά (1) οδηγό 
και (1) όχημα 

90,00 

10 Διόδια απλής διέλευσης γέφυρας Ρίο-Αντίριο 
ανά ένα (1) λεωφορείο άνω των πενήντα (50)  
θέσεων 

€/όχημα ανα απλή 
διέλευση 

65,00 

Ενδεικτική ποσότητα εκτέλεσης μεταφοράς, 
απόστασης ενός (1) χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) 

λεωφορείο άνω των πενήντα (50)  θέσεων:  
μέγιστο 26.000,00χλμ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  30.000,00 
Φ.Π.Α 24%  7.200,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ  37.200,00 

 
Το ποσοστό έκπτωσης (%) προσφοράς που προκύπτει από την τιμή προσφοράς 

που θα δοθεί από τον συμμετέχοντα, θα εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα άρθρα του 
προϋπολογισμού της μελέτης κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την τιμολόγηση των 
δρομολογίων. Να δοθεί τιμή προσφοράς που να ανάγεται ακριβώς σε ποσοστό έκπτωσης 
μέχρι ένα δεκαδικό, δηλαδή να δοθεί τιμή προσφοράς η οποία να είναι κλιμακωτή ανά 
30€ ώστε να προκύπτει ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με ακρίβεια ενός δεκαδικού. Η 
προκύπτουσα έκπτωση θα εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα ανωτέρω άρθρα κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης για την τιμολόγηση των δρομολογίων.  

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση την τιμή μονάδος κάθε κατηγορίας διαδρομής 
μείον την ανωτέρω ποσοστιαία έκπτωση. Η πιστοποίηση των διανυθέντων χιλιομετρικών 
αποστάσεων και των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν γίνεται από τον/την Επιβλέποντα 
της παροχής Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συνοδούς των ΚΑΠΗ του Δήμου Π. 
Φαλήρου.    

Ο προσφέρων δεσμεύεται με την προσφορά του να προσφέρει τις ίδιες τιμές με 
την προσφορά της παρούσης διαδικασίας σε περίπτωση που του ζητηθεί από ΚΑΠΗ του 
Δήμου να διεξάγει εκδρομή έξω από τα πλαίσια της παρούσης. 

 
Π. ΦΑΛΗΡΟ  29/3/2017 

                                                                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
                                                                                                                Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ                    
                                                                                                              ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ    
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