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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

& 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

(Κ.Α.Π.Η.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 15.930,00€ 

Φ.Π.Α.: 3.823,20€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 19.753,20€ 

Κ.Α.: 15.6413.03 

60.6413.03 

CPV: 60172000-4 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην δημόσια σύμβαση (παροχή υπηρεσίας), με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ)». Υποδιαιρείται δε στα κάτωθι τμήματα:  
 
ΤΜΗΜΑ 1: «Μεταφορά των Μελών της Λέσχης Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)».  
ΤΜΗΜΑ 2: «Μεταφορά των μελών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)». 
 
Πρόκειται για την παροχή της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών των 
Τμημάτων Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμη η 
πραγματοποίηση της παροχής της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)». 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.  
 
Σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (ΦΕΚ 582/13-4-2011), μεταξύ των σκοπών του είναι και η 
λειτουργία Λεσχών Φιλίας και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) καθώς και η λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 
 
Μέσω των Λεσχών Φιλίας και Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) πραγματοποιείται η εξωιδρυματική 
προστασία των υπερηλίκων του Δήμου μας, καθώς και η προστασία και αποκατάσταση αυτών σε 
ψυχο-κοινωνικό επίπεδο. Στο πνεύμα αυτό, και προκειμένου να μην νιώθουν τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. 
ως απόμαχοι της ζωής αλλά ως ζωντανοί και ενεργοί πολίτες, το Κ.Α.Π.Η. διοργανώνει τακτικές 
εκδρομές, τόσο ψυχαγωγικού όσο και πολιτιστικού περιεχομένου (περίπατοι, εκδρομές, επισκέψεις 
σε ιδρύματα, μουσεία & θέατρα, θαλάσσια μπάνια κλπ.) 
 
Μέσω του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ πραγματοποιείται η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ενηλίκων 
ατόμων με νοητική υστέρηση, κοινωνική ένταξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των 
οικογενειών τους. Στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ απασχολούνται καθημερινά 30 ενήλικες, που έχουν είτε νοητική 
στέρηση, είτε κινητική αναπηρία, είτε και τα δυο.  
 
Τα ΑΜΕΑ που απασχολούνται στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, λόγω της σπανιότητας τούτων και της έλλειψης 
επαρκών δομών, δεν προέρχονται μόνο από την περιοχή της «γειτονιάς» αλλά και από όμορους 
δήμους, με συνέπεια να χρειάζονται πάντα μεταφορικό μέσον για τις μετακινήσεις τους. Σε πολλές 
περιπτώσεις, όταν μετακινούνται με ΜΜΜ, χρειάζεται να αλλάξουν και δυο συγκοινωνίες για να 
μεταφερθούν από το σπίτι στο Κ.Δ.Α.Π και αντίστροφα. 
 
Τα ΑΜΕΑ που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ, λόγω της αναπηρίας τους, δεν είναι δυνατόν να 
μετακινηθούν μόνα τους αλλά χρειάζονται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις συνοδεία. 
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Οι γονείς των ΑΜΕΑ, προέρχονται κυρίως από πολύ χαμηλές εισοδηματικές τάξεις και σε μεγάλο 
ποσοστό είναι άποροι λόγω και της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Συνεπώς οι οικογένειες τους δεν 
διαθέτουν ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο για τις μετακινήσεις τους. 
 
Επιπλέον, η δομή είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής 
Ζωής», η οποία υλοποιείται σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Α.Π: 
9033/16.07.2021), σύμφωνα με το άρθρο 7 της οποίας «… τις κατηγορίες Δομών/θέσεων Β3, Δ, 
..., συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης, η παροχή των οποίων είναι 
υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας», επομένως η μετακίνηση των ωφελούμενων θεωρείται 
υποχρεωτική. 
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης των μελών του ΚΑΠΗ (τα οποία ανέρχονται 
στα 1.400 μέλη περίπου) κατά την πραγματοποίηση περιπάτων και εκδρομών ψυχαγωγικού και 
πολιτιστικού περιεχομένου, εντός και εκτός Αττικής, καθώς και των μετακινήσεων των μελών του 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, απαιτείται η μίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων πούλμαν Δ.Χ., διότι δεν υπάρχουν 
ανάλογα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσίας 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Α.Π.Η.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 
 

2.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Βριλησσίων», Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ Α’ βαθμού, που αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει 
στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υποτομέα ΟΤΑ, με τα εξής στοιχεία: 
 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997540899 

Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Πεντέλης 62 

Πόλη Βριλήσσια  

Ταχυδρομικός Κωδικός 15235 

Χώρα Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS EL301 

Τηλέφωνο 210 8105052 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) kapivr2@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευδοκία Μαλτέζου 

Τηλέφωνο αρμοδίου 210 6856570 & 210 8043732 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://okpa-vrilissia.gr  

 
 

mailto:kapivr2@otenet.gr
https://okpa-vrilissia.gr/
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3. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV 
60172000-4 με τίτλο «Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό». 
 
4. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 15.930,00 €. Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 
24% ύψους 3.823,20€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 19.753,20€.  
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και ένα μέρος από 
χρηματοδότηση μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», 
χαρακτηρίζεται ως πολυετής καθώς θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
εντός του 2021 έως 31-07-2022. Επιμερίζεται δε ως εξής κατ’ έτος και κατά κωδικό 
προϋπολογισμού:  

 Απαιτούμενη Πίστωση σε € 

Κωδικός Αριθμός – Τίτλος  Ίδιοι Πόροι Δράση 

Εναρμόνιση 

Οικογενειακής 

και 

Επαγγελματικής 

Ζωής 

15.6413.03 «Μεταφορές προσώπων (Κ.Α.Π.Η) 2021» 

60.6413.03 «Μεταφορές προσώπων (Α.Μ.Ε.Α.) 2021» 

15.6413.03 «Μεταφορές προσώπων (Κ.Α.Π.Η) 2022» 

0,00 

0,00 

9.833,20  

0,00 

0,00 

0,00  

60.6413.03 «Μεταφορές προσώπων (Α.Μ.Ε.Α.) 2022» 0,00 9.920,00 

Σύνολα: 9.833,00 9.920,00 

 

Συνολικά χρηματοδοτείται: 

 Με το ποσόν των 9.833,20€, σε βάρος της πίστωσης υπό τον Κωδικό Αριθμό 15.6413.03 
με τίτλο «Μεταφορές προσώπων (Κ.Α.Π.Η) 2021», όπου θα προβλεφθεί η εγγραφή 
σχετικής επαρκούς πίστωσης, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. 

 Με το ποσόν των 9.920,00€, σε βάρος της πίστωσης υπό τον Κωδικό Αριθμό 60.6413.03 
με τίτλο «Μεταφορές προσώπων (Α.Μ.Ε.Α.) 2021», όπου θα προβλεφθεί η εγγραφή 
σχετικής επαρκούς πίστωσης, μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής».  

 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου I του 
Ν.4412/2016. 
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Η προτεινόμενη υπηρεσία θα διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή 
πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και 
ιδίως των παρ. 1 – 3 του άρθρου 118 και των παρ. 2 και 3α του άρθρου 120, καθώς η παρεχόμενη 
υπηρεσία εμπίπτει στην περίπτωση (9) της παραγράφου 1 του άρθρου 2), του Νόμου 3852/2010 
και του Νόμου 3463/2006. 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Προσφορές υποβάλλονται για όποιο εκ των δύο τμημάτων επιθυμεί ο προσφέρων ή και για τα 
δύο, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα περιλαμβάνει το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ανά συγκεκριμένο τμήμα. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη 
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

 

Αικατερίνη Μπλέτσα 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Κοινωνικής Πολιτικής και 

Υγείας  

 

 

Ηλίας Μποζάς 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Η Προϊσταμένη του Τμ. 

Λεσχών Φιλίας και 

Αλληλεγγύης 

 

 

Ευδοκία Μαλτέζου 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη υπηρεσία. 
 
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα 
του ανατεθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας, βάσει της προσφοράς του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η αναφερόμενη παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών». 

 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές) 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 
(Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23-05-2017). 

 Υ.Α. 76928 (Β' 3075/13-07-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» . 

 Π. Δ. 80/2016, ΦEK 145 A’/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.» κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - άρθρα 75 έως 83. 

 Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
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«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» 

 Την 5100/1600/1984 Απόφαση (ΦΕΚ 387/τ.Β/1984) «Περί Καθορισμού Διαδικασίας 
μίσθωσης Αυτοκινήτων από τις δημόσιες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ.» 

 Σε αναμονή της Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «έγκρισης μίσθωσης 
μεταφορικών μέσων (ιδιωτικά λεωφορεία) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων, έπειτα από το υπ' αρ. 2609/20.10.2021 
έγγραφο του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Βριλησσίων με θέμα "Διαβίβαση έγκρισης μίσθωσης ιδιωτικών 
αυτοκινήτων Δ.Χ. (πούλμαν) για μεταφορά προσώπων". 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 
 Το συμφωνητικό 
 Η παρούσα μελέτη  

 Η απόφαση ανάθεσης 
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 
4.1  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 

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

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, 
όμως η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 
4.2  Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   
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4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 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 (ЕЕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (A' 215). 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 
την ημερομηνία της καταδίκης. 

4.2.2  Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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 εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό 
εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/2016, ήτοι: 
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί ειδικό όρο 
(παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016). 

 
 

Άρθρο 5ο: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
α) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών, ανάλογα με το τμήμα για το οποίο συμμετέχουν. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση 
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο βάσει του αντικειμένου εργασιών τους. 
Σε περίπτωση που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
επιμελητήριο, προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση / δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι ασκούν το 
συγκεκριμένο επάγγελμα. 
β) Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν άδεια Μεταφοράς Ατόμων από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
άδεια λειτουργίας και ειδικό σήμα λειτουργίας γραφείου εσωτερικού ή γενικού τουρισμού από τον 
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ΕΟΤ ή τη διεύθυνση τουρισμού της οικείας περιφέρειας γραφείου γενικού τουρισμού, (στην 
περίπτωση συμμετοχής τουριστικού γραφείου)  
 
 
Άρθρο 6ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, τουλάχιστον τριών χρόνων, αποδεικνυόμενο με 
κατάλληλες συστάσεις, από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, που έχουν 
εκτελεστεί. 
β) να διαθέτουν ικανό αριθμό οχημάτων τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
κίνησή τους κατά την κείμενη νομοθεσία (άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, δελτίο τεχνικού ελέγχου 
από ΚΤΕΟ, κάρτα ελέγχου εκπομπής καυσαερίων) για την εκτέλεση της υπηρεσίας και 
συγκεκριμένα έξι (6) οχήματα για το τμήμα 1 και δύο (2) οχήματα για το τμήμα 2. 
γ) να διαθέτουν ικανό αριθμό οδηγών με τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα (κατάλληλη 
άδεια οδήγησης και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
 
 
Άρθρο 7ο: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (του άρθρου 6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Η σχετική δέσμευση αποδεικνύεται είτε με υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.1599/86 (του νομίμου εκπροσώπου του τρίτου) ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό 
συμφωνητικό. 
 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  
 
 
Άρθρο 8ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, αλλά και οι τυχόν τρίτοι στις δυνατότητες των οποίων 
στηρίζονται, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλουν τα αναφερόμενα 
απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και  λοιπά αποδεικτικά 
μέσα), μαζί με την οικονομική προσφορά. 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 4.2.1, 4.2.2 και 4.2.3. 
 
8.1 Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 είναι 
τα ακόλουθα: 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.1), με την οποία θα δηλώνει: 

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου 4 
της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.)  
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου 4 
της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εις βάρος των κατωτέρω 
προσώπων (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων αυτών): 
1) διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  
2) διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  
3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών. 
 
Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών προσώπων - 
εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. Εναλλακτικά, στην 
περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να υποβληθούν χωριστές Υ.Δ. από 
έκαστο υπόχρεο κατά τα ανωτέρω. 
 
Επίσης εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου των προσώπων 
αυτών. 
 

2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

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

πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 
 Σημείωση: 
 Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση 
με την εταιρεία.   

 Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
 
Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/96 του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα υποβάλλει Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν. 1599/86 με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.3) του νομίμου εκπροσώπου του 
φορέα, με την οποία να δηλώνει ότι: 
-  δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως 
προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 
- αποδέχεται τα οριζόμενα στην 11/2021 μελέτη παροχής υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 
 

4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης 

 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
πρακτικό γενικής συνέλευσης, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό 
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αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή του πιστοποιητικού 
αυτού. 
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς 
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  
 
 
8.2 Τα απαιτούμενα έγγραφα για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 5 είναι τα ακόλουθα: 
 
 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης.  
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο. 
 
Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματος τους επικουρικά και συμπληρωματικά 
μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών 
φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να 
προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). 
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 Άδεια Μεταφοράς Ατόμων από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και άδεια λειτουργίας και ειδικό 
σήμα λειτουργίας γραφείου εσωτερικού ή γενικού τουρισμού από τον ΕΟΤ ή τη διεύθυνση 
τουρισμού της οικείας περιφέρειας γραφείου γενικού τουρισμού, (στην περίπτωση συμμετοχής 
τουριστικού γραφείου) η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της. 

 
 
8.3 Τα απαιτούμενα έγγραφα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 6 είναι τα 
ακόλουθα: 
 
α) Κατάλογος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (τουλάχιστον 2) του συγκεκριμένου τύπου που 
εκτελέσθηκαν κατά την τελευταία τριετία με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας 
της σύμβασης και του δημοσίου φορέα ή ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενο από αντίστοιχες 
βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων.  
β) Κατάλογος με τα οχήματα (πούλμαν) που διαθέτουν συνοδευόμενο από άδειες κυκλοφορίας, 
ασφαλιστήρια συμβόλαια, δελτία τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, κάρτες ελέγχου εκπομπής 
καυσαερίων) για έκαστο δηλούμενο όχημα. 
γ) Κατάλογος με τους οδηγούς που θα χρησιμοποιηθούν συνοδευόμενο από κατάλληλη άδεια 
οδήγησης και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για έκαστο δηλούμενο οδηγό. 
 
 
Γενικά: 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη  
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 
του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 
που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα 
κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.  
 
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 
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Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων. 

 Στην περίπτωση που υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

 η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως 
τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

 Το Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου θα πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 

 Στην περίπτωση υποβολής πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Η. περί νόμιμης σύστασης και ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν την υποβολή τους.   

 οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς. 

 
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής και υπογράφονται: 
α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)  
β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης εκτέλεσης της 
υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στα γραφεία του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (Λ. Πεντέλης 
62).  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το 
εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των υπηρεσιών (κατ’ είδος) που αναφέρονται 
στην παρούσα. 
 
Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η 
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και 
ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ ενώ ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται έως τις 
31.07.2022. 
 
Παράταση 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 
διοικεί την σύμβαση (Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών), η συνολική διάρκεια της σύμβασης δύναται 
να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 15.930,00€ 

Φ.Π.Α.: 3.823,20€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 19.753,20€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2021 

 

16 

 

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, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 
παρ.2 του Ν.4412/16). 
 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής. Ομοίως, ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του 
Ν. 4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αρμόδια υπηρεσία 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από τα 
αντίστοιχα τμήματα του Ν.Π.Δ.Δ., ήτοι το Τμήμα Λεσχών Φιλίας και Αλληλεγγύης και το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.  
 
Αρμοδιότητες υπηρεσίας 
Οι ανωτέρω υπηρεσίες εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν: 
 στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, 

 στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 
 ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/16. 
 

Επόπτης  
Επειδή η παρούσα παροχή υπηρεσίας, ως εκ της φύσεώς της, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, τα 
ανωτέρω τμήματα δύνανται, µε απόφασή τους, να ορίσουν για την παρακολούθηση της σύμβασης, 
ως Επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της αντίστοιχης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 216 του Ν.4412/2016. 
 
Τα καθήκοντα του Επόπτη ενδεικτικώς είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου µε τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του Επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126674
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Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
 
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία της προς παροχή υπηρεσίας, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της 
εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και 
οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα έγγραφα της 
σύμβασης, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 
α) παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του Ν. 4412/16. 
 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών, που να πληρούν τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά στο 100% της 
συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης υπηρεσιών, από την ταμειακή 
υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική 
Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Βριλησσίων» στο όνομα του Αναδόχου/ων, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε 
βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., μετά την έκδοση του 
σχετικού τιμολογίου και την παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η τιμολόγηση από τον 
Ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τις επί μέρους τιμές της οικονομικής του προσφοράς.  
 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
(Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»), ισχύουν 
τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α’).  
 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και καμία υποχρέωση 
δεν θα έχει το Ν.Π.Δ.Δ. έναντι του Αναδόχου σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί το σύνολο του 
αντικειμένου, που περιγράφεται στη μελέτη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος 
βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
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β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (παρ. 3 άρθρου 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). 
Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  
 
Επίσης σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο – ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση του αναδόχου οποτεδήποτε, εάν υπάρχει 
σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως η εκ μέρους του Αναδόχου παραβίαση των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση και το Ν.4412/16, 
ειδικότερα δε η διακοπή παροχής υπηρεσιών/εργασιών ή η πλημμελής παροχή 
υπηρεσιών/εργασιών εκ μέρους του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
 
Η προσφορά υποβάλλεται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα. Δεν επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές. Η προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 
φορέα. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται 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. 
 
Η προσφορά κατατίθεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. εντός φακέλου ο οποίος θα 
φέρει τις εξής ενδείξεις:  

1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
2. Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
3. Τον τίτλο της σύμβασης ως αναφέρεται στην παρούσα 
4. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα –προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., 

διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιοτυπίας [φαξ], e-mail) 
 
Ο φάκελος θα περιέχει: 
1. Τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 

συγγραφής.  
2. Την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, 

την τάξη και την αρίθμηση που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 
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παρούσας μελέτης, περιγράφοντας πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται.  

3. Την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον 
πίνακα του κεφαλαίου «Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης» της παρούσας μελέτης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200-205 έως και 216-

220, του Ν.4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο 
της σύμβασης, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν θα 
έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια 
αυτή. 

4. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής 
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

5. Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

6.  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

 

Αικατερίνη Μπλέτσα 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Κοινωνικής Πολιτικής και 

Υγείας  

 

 

Ηλίας Μποζάς 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Η Προϊσταμένη του Τμ. 

Λεσχών Φιλίας και 

Αλληλεγγύης 

 

 

Ευδοκία Μαλτέζου 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)», και τεχνικά 
προδιαγράφεται ως ακολούθως. 
 

ΤΜΗΜΑ 1: «Μεταφορά των Μελών της Λέσχης Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)». 

 
Λόγω της υγειονομικής κρίσης covid-19, δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 
μετακινήσεις για την επίτευξη προγραμμάτων για τα μέλη του ΚΑΠΗ για το έτος 2021. 
Οι μεταφορές των μελών του ΚΑΠΗ ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αν κι εφόσον η 
υγειονομική κρίση ξεπεραστεί, ευελπιστούμε από τον Απρίλιο του 2022 κι εφόσον υπάρξουν 
σχετικές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ και σχετικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο. Σε κάθε 
περίπτωση εξυπακούεται ότι θα τηρηθούν όλα τα γενικά μέτρα πρόληψης μετάδοσης 
του covid-19 όσο και τα ειδικά μέτρα πρόληψης που αφορούν τη μεταφορά με πούλμαν 
ευπαθών ομάδων και θα αφορούν την τήρηση αποστάσεων, ποσοστό πλήρωσης 
θέσεων, κλιματισμός πούλμαν, καθαρισμός κι απολύμανση, προστασία μελών ΚΑΠΗ, 
οδηγού και συνοδών κλπ που θα είναι απολύτως σύμφωνες με τις αντίστοιχες οδηγίες του 
ΕΟΔΥ και του Υπουργείου όπως αυτές θα ισχύουν κατά το χρόνο πραγματοποίησης των 
μεταφορών. Επειδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την κατάσταση από τώρα, κι επειδή το ΚΑΠΗ 
στην παρούσα φάση  ( σύμφωνα με το Ν. 4206/12.09.21,δεν παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας και 
άσκησης κοινωνικής δραστηριότητας) , η παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς των μελών του 
τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Βριλησσίων, θα εκτελεστεί με τις 
ακόλουθες προδιαγραφές αν κι εφόσον επιτραπεί για το έτος 2022: 
 
Το λεωφορείο (πούλμαν) ή τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την μεταφορά 
ατόμων θα είναι ιδιοκτησίας του αναδόχου ή μισθωμένα από αυτόν, να είναι 50 και πλέον θέσεων 
που στο σύνολο τους να καλύπτουν τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.  
1. Τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα λεωφορεία πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα που θα 

αποδεικνύουν την καλή λειτουργία των οχημάτων (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων 
κλπ) ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

2. Θα πρέπει να είναι αρίστης κατάστασης και παλαιότητας μέχρι 8 έτη, κλιματιζόμενα (ψύξη-
θέρμανση), με μικροφωνική εγκατάσταση, ράδιο/cd και να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας. Να μην 
υπάρχουν καθίσματα αντίθετης κατεύθυνσης και να είναι όλα αριθμημένα. Απαγορεύεται δε 
ρητώς η μεταφορά όρθιων. 

3. Το κάθε όχημα θα μεταφέρει σε ορισμένο τόπο και θα ακολουθεί τα μέλη του τμήματος 
Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.), σε όλες τις προβλεπόμενες μετακινήσεις. 

4. Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι έτοιμα στους τόπους αναχώρησης τουλάχιστον 15 λεπτά 
νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, ο δε οδηγός και ο συνοδός θα πρέπει να εκτελούν με 
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πλήρη συνέπεια την μεταφορά και τις στάσεις αποβίβασης, να βοηθούν τα μέλη του τμήματος 
Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.), κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από το 
πούλμαν και να συμμορφώνονται με τις εντολές και τις οδηγίες της υπηρεσίας. Οι οδηγοί και οι 
συνοδοί πρέπει να είναι έμπειροι, ευγενικοί και ευπρεπώς ενδεδυμένοι. Κατά τη μεταφορά θα 
πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλούς μεταφοράς των επιβατών του Ν.Π.Δ.Δ. όπως 
προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

5. Ο οδηγός του κάθε αυτοκινήτου θα πρέπει να κατέχει άδεια επαγγελματικής οδήγησης σε ισχύ 
καθώς επίσης και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Ταυτόχρονα υποχρεούνται (ο οδηγός και ο συνοδός) να έχουν κόσμια και ευγενική 
συμπεριφορά προς όλους τους επιβαίνοντες, και σε αντίθετη περίπτωση αυτό το γεγονός να 
αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης, εφόσον υπάρχουν έγγραφες και επαναλαμβανόμενες 
διαμαρτυρίες των εξυπηρετούμενων. 

6. Η υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει αν χρειαστεί τις ημερομηνίες των 
εκδρομών και τις ώρες αναχώρησης κατόπιν ειδοποιήσεως του αναδόχου, δύο ημέρες 
τουλάχιστον νωρίτερα.  

7. Κατά την μεταφορά των μελών στις πάσης φύσεως προαναφερόμενες μετακινήσεις (πρωινοί 
περίπατοι, θεατρικές παραστάσεις, θαλάσσια μπάνια κλπ) και προκειμένου τα μεταφερόμενα 
μέλη του ΚΑΠΗ μας να μην ταλαιπωρούνται, κι όταν αυτό εξυπηρετεί τον προορισμό, θα 
επιλέγεται η διέλευση των εκάστοτε οχημάτων μέσω της Αττικής οδού.  

8. Το κάθε αυτοκίνητο θα στελεχώνεται από τον ανάδοχο, με συνοδό για τους επιβαίνοντες, 
κατά τη μεταφορά των μελών σε όλες τις δραστηριότητες-προγράμματα που θα 
πραγματοποιούνται από το τμήμα Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.). 

9. Έχοντας ως δεδομένο το γεγονός του ότι τα μέλη της Λέσχης Φιλίας (ΚΑΠΗ) αποτελούν μια 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (60 ετών και άνω) κάποιοι εκ των οποίων μπορεί να 
αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα (πχ ακοής, κινητικότητας, κλπ), ο συνοδός θα πρέπει να 
είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός και υπεύθυνος κατά τη συνοδεία των μελών της Λέσχης Φιλίας και 
Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ), τόσο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, επιβίβασης και αποβίβασης από 
το πούλμαν, όσο και κατά την διάρκεια της εκάστοτε εκδρομής, πρωινού περιπάτου κλπ 
δραστηριοτήτων. 

10. Οι συνοδοί των πούλμαν που θα συνοδεύουν τα μέλη στα θέατρα, μουσεία, μουσικές σκηνές 
κλπ θα είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται μέσα στους χώρους μαζί με τα μέλη του ΚΑΠΗ 
καθόλη τη διάρκεια της εκάστοτε εκδήλωσης, ούτως ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα 
μέλη και να προσφέρουν τη βοήθεια τους αν προκύψει κάποιο πρόβλημα. 

11. Επίσης υποχρεούνται να εκδίδουν τα πάσης φύσεως εισιτήρια (για θεατρικές παραστάσεις, 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια κ.α.) των μελών του ΚΑΠΗ με χρήματα ή με καταθετήριο τραπέζης,(η με 
κάθε άλλο τρόπο) κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του ΚΑΠΗ. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
μπορεί να χρειασθεί να πάνε να προαγοράσουν τα εισιτήρια (ακτοπλοϊκά, για θεατρική 
παράσταση κλπ.) μια ή δύο μέρες ή το ίδιο πρωινό, πριν τη δραστηριότητα), κατόπιν εντολής 
της προϊσταμένης του ΚΑΠΗ.  

12. Οι συνοδοί και οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν στη διάθεση της υπηρεσίας τα κινητά τους 
τηλέφωνα και οπωσδήποτε να επικοινωνούν με το προσωπικό του ΚΑΠΗ, να ενημερώνουν και 
να συμβουλεύονται, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.  

13. Στο κάθε αυτοκίνητο μπορεί να επιβαίνει και προσωπικό της υπηρεσίας. Ο εκάστοτε οδηγός και 
συνοδός, υποχρεούται να συνεργάζεται αρμονικά μαζί του. 
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14. Επίσης μπορεί να επιβαίνουν και μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ή μέλη του Δ.Σ. του Δήμου 
Βριλησσίων ή προσωπικοί συνοδοί – φροντιστές των μελών του ΚΑΠΗ.   

15. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση o ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για την ασφαλή 
μεταφορά των μελών της Λέσχης Φιλίας & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) καθώς και όλων των 
υπολοίπων επιβαινόντων (προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ., συνοδών-φροντιστών, μελών Δ.Σ. κ.α.), 
τηρώντας πιστά τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και τη λοιπή σχετική νομοθεσία.  

16. Τα αυτοκίνητα θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα για κάθε περίπτωση αποζημίωσης προς 
τρίτους και προς όλους τους επιβαίνοντας για αστική ευθύνη, τα γενικά έξοδα αυτού και τυχών 
ζημιές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος.  

17. Για τυχόν βλάβες των αυτοκινήτων ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται με δικά του έξοδα να βρει 
άλλο μεταφορικό μέσο.  

18. Εντός των υποχρεώσεων του αναδόχου είναι η ευθύνη να κλείνει τα εστιατόρια στους τόπους 
των εκδρομών σε συνεργασία πάντα με το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. καθώς επίσης να 
συνεργάζεται με το προσωπικό του ΚΑΠΗ για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των 
εκδρομών του ΚΑΠΗ.   

19. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του που ορίζονται με την παρούσα μελέτη της 
μεταφοράς και την επισυναπτόμενη διακήρυξη, ο ανάδοχος δε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 
επόμενο διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Βριλησσίων. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2: «Μεταφορά των μελών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)». 

 
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία «Κρίκος» είναι ένα πρόγραμμα 
διαχείρισης ελεύθερου χρόνου που υλοποιεί ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
του Δήμου Βριλησσίων, για (30) άτομα που πάσχουν είτε από νοητική στέρηση, είτε από κινητική 
αναπηρία είτε και από τα δυο. 
 
Λειτουργεί σε αναβαθμισμένο χώρο, σε δυο βάρδιες από τις 13.30-21.00 καθημερινά πλην Σ/Κ. 
 
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι  
 η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών–  

 η κοινωνική ένταξη και κοινωνικοποίηση τους 
 η στήριξη των οικογενειών ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού 
 η βελτίωσης της ποιότητας ζωής των μελών και των οικογενειών τους 
 
Παροχές: Υποστηρίζεται η δομή από Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτή, Γυμναστή, 
Προσωπικό Καθαριότητας.  
 
Η εργασία μεταφοράς των μελών του τμήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Βριλησσίων, θα εκτελεστεί με 
τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
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1. Το λεωφορείο (πούλμαν) ή τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την 
μεταφορά ατόμων να είναι ιδιοκτησίας του αναδόχου ή μισθωμένα από αυτόν, θα είναι 50 
θέσεων, πάντα με την πληρότητα που ορίζουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ λόγω COVID. 

2. Το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο λεωφορείο πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα που θα 
αποδεικνύουν την καλή λειτουργία των οχημάτων (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων 
κλπ.) ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  
Θα πρέπει να είναι αρίστης κατάστασης και παλαιότητας μέχρι 8 έτη, κλιματιζόμενα (ψύξη-
θέρμανση) με μικροφωνική εγκατάσταση, ράδιο/cd. Να μην υπάρχουν καθίσματα αντίθετης 
κατεύθυνσης και να είναι όλα αριθμημένα. Απαγορεύεται δε ρητώς η μεταφορά όρθιων. 
Να σημειωθεί ότι το όχημα θα μεταφέρει σε ορισμένο τόπο και θα ακολουθεί τα μέλη του 
τμήματος (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) σε όλες τις προβλεπόμενες μετακινήσεις. 

3. Στις μετακινήσεις, το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι έτοιμο στους τόπους αναχώρησης 
τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, ο δε οδηγός και ο συνοδός, ο 
οποίος θα είναι πάντα κάποιο άτομο από το προσωπικό της Δομής που έχει ειδική προϋπηρεσία 
σε άτομα ΜΕΑ θα πρέπει να εκτελούν με πλήρη συνέπεια την μεταφορά και τις στάσεις 
αποβίβασης, να βοηθούν τα μέλη του τμήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, κατά την επιβίβαση και την 
αποβίβαση από το πούλμαν και να συμμορφώνονται με τις εντολές και τις οδηγίες της 
υπηρεσίας. Οι οδηγοί πρέπει να είναι έμπειροι, ευγενικοί και ευπρεπώς ενδεδυμένοι. Κατά τη 
μεταφορά θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλούς μεταφοράς των επιβατών του 
Ν.Π.Δ.Δ. όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

4. Το μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των 
επίσημων αργιών καθώς και των ημερών διακοπών εργασίας του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως 
περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα, τα μέλη του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από τα καθορισμένα σημεία. Σε 
περίπτωση που προσωρινά η και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να 
ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να οριστεί νέο σημείο επιβίβασης και 
αποβίβασης. Ο χρόνος αναμονής των μελών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα 
δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του 
ωραρίου. Επισυνάπτεται παρακάτω πίνακας με το ακριβές δρομολόγιο: 
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Ναυτική Βάση  
(επί της Αναπαύσεως) 

17:05 Ολύμπου & Αγίου Αντωνίου  20:22 
Το ίδιο με την 

παραλαβή 

17:08 Αγ. Αντωνίου & 25ης Μαρτίου 20:25 Το ίδιο με παραλαβή 

17:10 
25ης Μαρτίου Σαλαμίνος  
(Φούρνος Βριλησσίων) 

20:28 Το ίδιο με παραλαβή 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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17:12 25ης Μαρτίου & Λεωνιδίου 20:30 
25ης Μαρτίου & Λ. 

Πεντέλης (ποδήλατα) 

17:13 25ης Μαρτίου & Λ. Πεντέλης 20:31 
25ης Μαρτίου & Λ. 

Πεντέλης (ποδήλατα) 

17:15 Λ. Πεντέλης & Πίνδου 20:32 Το ίδιο με παραλαβή 

17:16 
Λ. Πεντέλης  
(Βάρσος) 

20:33 
Λ. Πεντέλης  
(Βάρσος) 

17:18 
Λ. Πεντέλης  
(My Market) 

20:35 
Λ. Πεντέλης & 

Ολύμπου 

17:22 
Λ. Δημοκρατίας 43  

(Μελίσσια - Εθνική τράπεζα) 
20:43 Το ίδιο με παραλαβή 

17:28 
Π. Τσαλδάρη  

(μετά τον Βεκρή) 
20:47 Το ίδιο με παραλαβή 

17:30 28ης Οκτωβρίου Φιλικών Ν.Π. 20:58 Το ίδιο με παραλαβή 

 
5. Ο οδηγός του αυτοκινήτου θα πρέπει να κατέχει άδεια επαγγελματικής οδήγησης σε ισχύ καθώς 

επίσης και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.   

6. Η υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει αν χρειαστεί τις ημερομηνίες των 
καθημερινών δρομολογίων ή των εκτάκτων και τις ώρες αναχώρησης κατόπιν ειδοποιήσεως του 
αναδόχου, μία ημέρα τουλάχιστον νωρίτερα.  

7. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μελών, θα φέρουν 
οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας καθώς τα άτομα έχουν ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα.  

8. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τα μέλη της Δομής, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, 
όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα πούλμαν και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και 
αποβίβαση τους.  

9. Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν στη διάθεση της υπηρεσίας τα κινητά τους τηλέφωνα και 
οπωσδήποτε να επικοινωνούν με το προσωπικό του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, να ενημερώνουν και να 
συμβουλεύονται, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.  

10. Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον 
μεταφορέα. 

11. Δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας ή άλλης 
έκτακτης προκύπτουσας κατάστασης, εφόσον η Δομή παραμείνει κλειστή με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου.  

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 
12. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από 

υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος 
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υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας 
σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μελών. 

13. Τα αυτοκίνητα θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα για κάθε περίπτωση αποζημίωσης προς 
τρίτους και προς όλους τους επιβαίνοντας για αστική ευθύνη, τα γενικά έξοδα αυτού και τυχών 
ζημιές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος.  

14. Για τυχόν βλάβες των αυτοκινήτων ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται με δικά του έξοδα να βρει 
άλλο μεταφορικό μέσο.  

 
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του που ορίζονται με την παρούσα μελέτη της 
μεταφοράς και την επισυναπτόμενη διακήρυξη, ο ανάδοχος δε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 
επόμενο διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Βριλησσίων». 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

 

Αικατερίνη Μπλέτσα 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Κοινωνικής Πολιτικής και 

Υγείας  

 

 

Ηλίας Μποζάς 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Η Προϊσταμένη του Τμ. 

Λεσχών Φιλίας και 

Αλληλεγγύης 

 

 

Ευδοκία Μαλτέζου 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 
Η υπηρεσία αφορά στην εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 
ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)»  
 
 
ΤΜΗΜΑ 1: «Μεταφορά των Μελών της Λέσχης Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)». 
Αναλυτικά οι επιμέρους τιμές κατ’ άρθρο έχουν ως κατωτέρω και περιλαμβάνουν την μεταφορά 
των μελών από την έδρα του τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) (με ενδιάμεσες 
στάσεις προκαθορισμένες από την αναθέτουσα αρχή), προς τον τόπο προορισμού τους μετ’ 
επιστροφής, τα τέλη διοδίων Εθνικών Οδών, Αττικής Οδού και γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, την 
αμοιβή του συνοδού σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της παρούσης. Εννοείται ότι στην κάθε τιμή 
περιλαμβάνονται τα καύσιμα των αυτοκινήτων και η αμοιβή του οδηγού, συνοδηγού και συνοδού. 
 
ΑΡΘΡΟ 1.1 - Πρωινός Περίπατος μέχρι 220χ.λ.μ. 6ωρης διάρκειας (με συνοδό) 
Τιμή ανά πούλμαν: ΕΥΡΩ (165,00€)  
Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.2 – Μονοήμερη εκδρομή έως 500 χλμ 12ωρης διάρκειας (με συνοδό) 
Τιμή ανά πούλμαν: ΕΥΡΩ (385,00€)  
Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.24% 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.3 - - Θαλάσσια Μπάνια σε παραλία της Αττικής (με συνοδό) 
Τιμή ανά πούλμαν: ΕΥΡΩ (120,00€)  
Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.24% 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ 2: «Μεταφορά των μελών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)» 
 
Αναλυτικά οι επιμέρους τιμές κατ’ άρθρο έχουν ως κατωτέρω και περιλαμβάνουν την μεταφορά 
των μελών της Δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ προς τον τόπο προορισμού τους μετ’ επιστροφής, τα τέλη 
διοδίων Εθνικών Οδών, Αττικής Οδού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 
Εννοείται ότι στην κάθε τιμή περιλαμβάνονται τα καύσιμα των αυτοκινήτων και η αμοιβή του 
οδηγού.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.1 - Καθημερινή μεταφορά από τον τόπο διαμονής των ΑΜΕΑ προς το ΚΔΑΠ 
και επιστροφή αυτών (βάσει προκαθορισμένου πλάνου δρομολογίου που περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες στάσεις σε συγκεκριμένες ώρες) 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
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Τιμή ανά πούλμαν: ΕΥΡΩ (80,00 €)  
Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

 

Αικατερίνη Μπλέτσα 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Κοινωνικής Πολιτικής και 

Υγείας  

 

 

Ηλίας Μποζάς 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 1η Οκτωβρίου 2021 

Η Προϊσταμένη του Τμ. 

Λεσχών Φιλίας και 

Αλληλεγγύης 

 

 

Ευδοκία Μαλτέζου 
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Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 15.930,00€ 

Φ.Π.Α.: 3.823,20€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 19.753,20€ 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΤΜΗΜΑ 1: «Μεταφορά των Μελών της Λέσχης Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)» 
Κ.Α.: 15.6413.03 & 60.6413.03 για το οικ. έτος 2021: μηδέν (0) ευρώ) 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΤΜΗΜΑ 1: «Μεταφορά των Μελών της Λέσχης Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)» 
Κ.Α.: 15.6413.03 

ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ 31/07/2022 

Α/Α 
Μεταφορικό 

Μέσο 
Είδος Μετακίνησης 

Απαιτούμενος Αριθμός 
Μεταφορικών Μέσων 

Σύνολο 
Απαιτούμενων 
Μεταφορικών 

Μέσων 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 
δαπάνης 

1 
Πούλμαν 

(50 θέσεων) 
Πρωινός Περίπατος μέχρι 220 χλμ. 6ωρης διάρκειας  

(με συνοδό ανά πούλμαν) 
Όσα απαιτηθούν κάθε φορά 6 165,00 990,00 

2 
Πούλμαν 

(50 θέσεων) 

Μονοήμερη Εκδρομή   

έως  500 χλμ (μετ’ επιστροφής)  

12ωρης διάρκειας 

(με συνοδό ανά πούλμαν) 

Όσα απαιτηθούν κάθε φορά 4 385,00 1540,00 

3 
Πούλμαν 

(50 θέσεων) 
Μεταφορά για θαλάσσια μπάνια σε παραλία της Αττικής  

(με συνοδό ανά πούλμαν) 

Όσα απαιτηθούν κάθε φορά 
(έως 3 πούλμαν την κάθε 

φορά) 
45 120,00 5.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.930,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.903,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1 9.833,20 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ 2: «Μεταφορά των μελών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)» 

Κ.Α.: 60.6413.03 
ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ 31/07/2022 

Α/Α 
Μεταφορικό 

Μέσο 
Είδος Μετακίνησης 

Απαιτούμενος 
Αριθμός 

Μεταφορικών 
Μέσων 

Σύνολο 
Απαιτούμενων 
Μεταφορικών 

Μέσων 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 
δαπάνης 

1 
Πούλμαν 

(35-50 
θέσεων) 

Καθημερινή μεταφορά από τον τόπο διαμονής των ΑΜΕΑ προς το ΚΔΑΠ και 
επιστροφή (βάση προκαθορισμένου πλάνου δρομολογίου) 

1 Πούλμαν την 
κάθε φορά 

100 80,00  8.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.920,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2 9.920,00 

 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1&2 

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

15.930,00 3.823,20 19.753,20 

 
  

 

 


