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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΝΠΔΔ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ  
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Η ΕΣΤΙΑ  

                                                                     Άγιος Στέφανος:  11-05-2015 
                                                                                    Αριθμ πρωτ .               328 
 
                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α  
                  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
                   
 ΓΙΑ ΤΗΝ  

Παροχή υπηρεσίας για την μεταφορά  μελών ΚΑΠΗ σε 
εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και 

θαλάσσια μπάνια  έτους 2015  
 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       :31.400,00€ 

                    
Φ.Π.Α.                             :   4.082 ,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ      : 35.482,00 € 
 
ΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ        : 15.6413.0001 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 

 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  
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Αγιος  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Παροχή υπηρεσίας  μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές 

 πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια 

 μπάνια  έτους 2015" 
 
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 

         Η μελέτη αυτή αφορά στην εκτέλεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς 

μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια 

μπάνια έτους 2015» για όλα τα ΚΑΠΗ που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνική 

Προστασία, Αλληλεγγύη, και Παιδεία Δήμου Διονύσου  Η ΕΣΤΙΑ» 

 

         Η εργασία θα εκτελεσθεί μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 

προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1ον  Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και προμηθειών». 

2ον  Ν.3463/06, Ν.3731/08 και Ν.3852/10 

και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. 

         Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 31.400,00   € με επί πλέον για 

Φ.Π.Α. 13% 4.082,00€  ήτοι  συνολικής δαπάνης 35.482,00€ και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Ν.Π « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ» οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα την πίστωση του                

Κ.Α. 15.6413.0001  

 

 

 

                                                                      Αγιος Στέφανος   11/ 05 / 2015 

        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

          Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

 

 

     ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΜΕΡΟΠΗ  
 

 

 
 

 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ν.Π.Δ.Δ.   

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Η ΕΣΤΙΑ 

 

 

Αγιος Στέφανος:        11 -05-2015 396 

Αριθμ πρωτ      :                     328 
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"Παροχή υπηρεσίας  μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές 

 πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια 

 μπάνια  έτους 2015" 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

Η εργασία του ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ , "Παροχή υπηρεσίας  μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσιων μπάνιων έτους 2015» θα εκτελεστεί με τις ακόλουθες 

προδιαγραφές:  

1.)Ο ανάδοχος θα διαθέτει τον ανάλογο αριθμό λεωφορείων για την μεταφορά των μελών των 

ΚΑΠΗ  για την κάθε εκδρομή .Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την 

μεταφορά των μελών θα είναι 50 και πλέον θέσεων ή μικρότερης δυναμικότητας που στο σύνολο 

τους θα συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων χωρίς επιβάρυνση του μισθωτή 

απαγορεύεται ρητώς η μεταφορά όρθιων. 

 

2.)Τα υπό μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη τεχνικής 

καθαριότητας και άνεσης ταξιδιού και να είναι  και κλιματιζόμενα.  

 

3.)Τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα λεωφορεία να διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα που θα 

αποδεικνύουν ότι έχουν εμπρόθεσμα ελεγχθεί τεχνικά από το Κ.Τ.Ε.Ο. επίσης τα αυτοκίνητα θα 

είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα για κάθε περίπτωση αποζημίωσης προς τρίτους και προς τους 

επιβαίνοντας για αστική ευθύνη , τα γενικά έξοδα αυτού και τυχών ζημιές βαρύνουν αποκλειστικά 

και μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος .  

 

4.)Να σημειωθεί ότι το όχημα θα μεταφέρει σε ορισμένο τόπο και θα ακολουθεί τα μέλη  των 

Κ.Α.Π.Η. του Νομικού Προσώπου  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ   σε όλες τις προβλεπόμενες μετακινήσεις. Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι 

έτοιμα στους τόπους αναχώρησης τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα , ο 

δε οδηγός θα πρέπει να εκτελεί με πλήρη συνέπεια την μεταφορά και τις στάσεις αποβίβασης και 

να συμμορφώνεται με τις εντολές και τις οδηγίες της υπηρεσίας .Η υπηρεσία θα έχει τη 

Ελληνική

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

Ν.Π.Δ.Δ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Η ΕΣΤΙΑ  
 

 

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ    11/ 05/2015 

Αριθμ πρωτ                           328 396 
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δυνατότητα να αλλάξει αν χρειαστεί τις ημερομηνίες των εκδρομών και τις ώρες αναχώρησης  

κατόπιν ειδοποιήσεως πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν.  

 

5.)Το κάθε αυτοκίνητο θα στελεχώνεται με μέλη που  έχουν ορισθεί υπεύθυνα από την υπηρεσία   

και ο εκάστοτε οδηγός θα  υποχρεούται να συνεργάζεται αρμονικά  μαζί τους . Οι οδηγοί πρέπει να 

είναι έμπειροι και ευγενικοί . Ταυτόχρονα υποχρεούται να  έχει κόσμια και ευγενική συμπεριφορά 

προς τους επιβαίνοντες, μέλη των ΚΑΠΗ του Νομικού Προσώπου, σε αντίθετη περίπτωση  αυτό το 

γεγονός να αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης, εφόσον  υπάρχουν έγγραφες και 

επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες των  μελών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες  αστυνομικές διατάξεις. 

 

6.)Οι οδηγοί  να   κατέχουν σύμφωνα  με την νομοθεσία άδεια επαγγελματικής οδήγησης . 

 

7.)Για τυχόν βλάβες των αυτοκινήτων ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται με δικά του έξοδα  να βρει 

άλλο μεταφορικό μέσο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση που θα 

του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και  απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών . 

 

8.)Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό  για την εκτέλεση του έργου αμείβεται 

και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες . 

 

9.)Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο εφόσον απαιτηθεί κατά Κυριακές και 

αργίες και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών εφόσον απαιτηθεί από το ΝΠ . 

 

10.)Για όλες τις εκδρομές, θα καταρτίζεται από την τοπική  επιτροπή του κάθε ΚΑΠΗ, πρόγραμμα 

εκδρομής, το οποίο θα έχει σταλεί προηγουμένως στο Νομικό Πρόσωπο  για ενημέρωση και το 

οποίο θα πρέπει να τηρείται πιστά από τον  εκάστοτε οδηγό σε συνεργασία με το υπεύθυνα μέλη 

που έχουν ορισθεί  που θα συνοδεύουν  το κάθε αυτοκίνητο. 

Ορίζεται ως μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων μελών  πενήντα (50) άτομα για καθένα από  τα 

ΚΑΠΗ  :΄Ανοιξης ,Κρυονερίου , Σταμάτας ,Δροσιάς , Αγίου Στεφάνου  και Διονύσου και θα 

υπάρχει και (1) ένα πούλμαν για τυχόν επί πλέον άτομα για τα πολυπληθέστερα ΚΑΠΗ (αφορά 

μόνο τις εκδρομές).  

 

Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και τα 

των ειδικών συνθηκών του έργου  . 

Η Συντάξασα                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

                                                                                 ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΜΕΡΟΠΗ 
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γιος  

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Παροχή υπηρεσίας  μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές 

 πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια 

 μπάνια  έτους 2015" 

 

 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   Στη συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε 

συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα εκτελεσθεί η εργασία Οργάνωση εκδρομών 

μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια για το 

έτος 2015 . 

   Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 31.400,00 € με επί πλέον δαπάνη,        

4.082,00€ για Φ.Π.Α. 13% ήτοι συνολικής δαπάνης, 35.482,00€ και θα βαρύνει τον  

προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου 

Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ  οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα την πίστωση του  Κ.Α.                  

15.6413.0001 . 

   Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται Νομικό Πρόσωπο  και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο 

μειοδότης που θα αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α)Ο N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

β) Το αριθ. 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων. 

γ) το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 

δ) το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-

2010): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

ε) το άρθρο 20, παράγρ. 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008), με βάση το 

οποίο συμπληρώνεται το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ.   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Η ΕΣΤΙΑ  

 
 

 

 

 Αγιος Στέφανος :       11 -05-2015 

 

Αριθμ πρωτ :                          328      
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στ) το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 

άλλες διατάξεις» και την υπ’ αριθμ. 2/45564/0026/31-07-2001 (ΦΕΚ. 1066/10.08.01) 

απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95» 

ζ)  η ΥΑ 35130/739/11-08-2010 περί Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 

παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.  

η) ο  Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010): Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

θ) ο Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007): Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

ι) ο Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α’/14-2-05): Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

κ) ο Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις. 

λ) ο Ν.2446/96 (ΦΕΚ 276 Α'): Τροποποίηση του Ν.711/77 (ΦΕΚ 284 Α') "περί ειδικών 

τουριστικών λεωφορείων" και άλλες διατάξεις. 

μ)Το Π.Δ. 346/01 (ΦΕΚ Α 233/11-10-2001): Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 

προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 EΚ του Συμβουλίου, «Περί 

προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και 

αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που 

διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων 

αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών». 

ν)Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   Τα Συμβατικά στοιχεία της συμβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος 

τα ακόλουθα: 

α. Η διακήρυξη διαγωνισμού 

β. Το τιμολόγιο μελέτης.  

γ. Ο προϋπολογισμός μελέτης 

δ. Τα τεχνικά στοιχεία(προδιαγραφές) 

ε. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   Η εκτέλεση της εργασίας θα εκτελεσθεί μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με 

σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονομικότερη προσφορά. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
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   Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. ήτοι  

628,00 €. Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την κατακύρωση της εργασίας σε αυτόν, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει στο Νομικό Πρόσωπο ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ , σε χρόνο εντός δέκα 

ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης ίση προς πέντε επί της εκατό (5%) επί του προϋπολογισθέντος ποσού της 

εργασίας μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως 

δηλαδή ποσού 1.570,00 € 

         Η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης αφού 

διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση του συνόλου της εργασίας από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

   Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και μέχρι την 

ημερομηνία παραλαβής της εργασίας  από την αρμόδια επιτροπή και καλύπτεται με την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

   Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται   σε ένα έτος από της  υπογραφής της σύμβασης.    

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας, εξαιρουμένης της 

αποδεδειγμένως περιπτώσεως ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση 

προς δύο επί της εκατό (2%) για την πρώτη εβδομάδα και τέσσερα επί τοις εκατό (4%) για 

την δεύτερη εβδομάδα επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση εργασίας.  

   Μετά την καθυστέρηση των δυο αυτών εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη 

σύμβαση εργασίας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

   Οι πληρωμές της αξίας της κάθε υπηρεσίας θα γίνει μετά το πέρας της υπηρεσίας και την 

επιστροφή των μελών στον τόπο αναχώρησης τους, από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

Διονύσου, με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και των σχετικών ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων, τα οποία υπόκεινται στις 

όποιες κρατήσεις ορίζει ισχύουσα νομοθεσία.  

Θα γίνονται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν, μετά την παραλαβή της 

εργασίας και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτής και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από 

πρωτόκολλο παραλαβής.  

 Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου υπόκειται σε όλες κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος 

κ.λ.π.). 

 
ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

   Η τιμή μονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας 

και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.     

Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές των διοδίων πλην διοδίων Γέφυρας Ρίου-

Αντιρρίου. 
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ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

 

   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και 

κρατήσεις.  

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Δύναται η τροποποίηση του προϋπολογισμού λόγω μεταβολής από τυχόν προσθήκη νέων 

εργασιών, βάσει του αρθρ. 41 του Π.Δ. 28/80. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

   Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης , βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν 

χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ. Τον ίδιο βαρύνει η  προβλεπόμενη  από το νόμο 

παρακράτηση φόρου, καθώς και όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

καθώς και αυτές που τυχόν ισχύσουν μεταγενέστερα και οι οποίες θα ορισθούν με σχετικό Νόμο. 

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ 28/80, του Ν. 3463/06   καθώς και 

οι οικείες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

 
                                                                             Άγιος Στέφανος   11 / 05 / 2015 

        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

      Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

                 ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΜΕΡΟΠΗ  
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                                                              "Παροχή υπηρεσίας  μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές 

 πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια 

 μπάνια  έτους 2015" 

 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς   μελών ΚΑΠΗ σε 

εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια για το έτος 2015» που θα γίνει κατόπιν 

πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και των Ν.3463/06 και Ν.3731/08, την αριθ. 

2/45564/0026/01 (ΦΕΚ1066τ.Β΄) αποφ Υπ Οικ που τροποποιήθηκε εκ νέου με την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/2010 

τ.Β) αποφ ΥπΟικ. την 55064 (54912, 52706)/ 2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η&Δ  και συναφείς διατάξεις  

Αναλυτικά η περιγραφή της εργασίας έχει ως κάτωθι:  

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Μονοήμερη Εκδρομή (ανά πούλμαν 50 θέσεων) (μετ. επιστροφής) 12 ωρης διάρκειας 

Τιμή ανά εκδρομή: Τετρακόσια   ευρώ (400,00€)  

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13% 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Διήμερη Εκδρομή (ανά πούλμαν 50 θέσεων)  (μετ. επιστροφής) 

Τιμή ανά εκδρομή: οκτακόσια  ευρώ ( 800,00€)   

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13% 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τριήμερη Εκδρομή (ανά πούλμαν 50 θέσεων) (μετ. επιστροφής) 

Τιμή ανά εκδρομή  χίλια διακόσια  ευρώ  (1.200,00€) Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13% 

ΑΡΘΡΟ 4  

Θαλάσσια μπάνια  (ανά πούλμαν 50 θέσεων μετ επιστροφής) 

Τιμή  : εκατόν πενήντα  ευρώ   (150,00 €) 

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13% 

 

 ΄Αγιος  Στέφανος     11 /  05  / 2015 

 

 

           Η Συντάξασα                                                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 

      Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

 

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ                  ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΜΕΡΟΠΗ  

 

 

 

 

  

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ.   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Η ΕΣΤΙΑ  

 
 

 

 

 Αγιος Στέφανος:      11 -05-2015 

 

 

Αριθμ πρωτ :                          328 
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"Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς  μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές 

 πολιτιστικού 

 και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια 

 μπάνια  έτους 2015" 
 
 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

                            

 
α/α Μεταφορικό 

μέσο 

Είδος 

μετακίνησης 

Αριθμός 

εκδρομών 

/ανά 

ΚΑΠΗ 

Απαιτούμενος 

Αριθμός 

μεταφ μέσων 

Σύνολο 

απαιτούμενων 

μεταφορικών 

μέσων  

Ενδεικτική 

τιμή μον 

Μεταφ 

μέσου 

/εκδρομή  

Συμμετοχή  

σε 

διανυκτέ 

ρευση 

Σύνολο 

δαπάνης 

1 Πούλμαν 

(50 θέσεων ) 

Μονοήμερη  

Εκδρομή (μετ 

επιστροφής)12 

ωρης 

διάρκειας 

3 7 21 400 ,00 0 8.400,00 

2. Πούλμαν 

(50 θέσεων) 

Διήμερη 

Εκδρομή (μετ 

επιστροφής) 

1 7 7 800 ,00 0 5.600,00 

3. Πούλμαν 

(50 θέσεων) 

Τριήμερη 

εκδρομή (μετ 

επιστροφής 

1 7 7 1.200,00 0 8.400,00 

4 Πούλμαν 

(50 θέσεων) 

Καθημερινή 

πρωινή 

μετακίνηση 

για θαλάσσια 

μπάνια 

10 6 60 150,00 0 9.000,00 

       Σύνολο  

31.400,00 

       ΦΠΑ 13%    

4.082,00 

       Σύνολο 

μελέτης  

35.482,00 

 

 
                                                                             Αγιος Στέφανος    …11…. /…05.. / 2015 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

       Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

                   ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΜΕΡΟΠΗ 

 

 

 

 

 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ν.Π.Δ.Δ.   

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Η ΕΣΤΙΑ 

 

 

Άγιος Στέφανος  :    11 -05-2015 396 

 

Αριθμ πρωτ :                          328 
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Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς  μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές 

 πολιτιστικού 

 και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια 

 μπάνια  έτους 2015" 
 

              

          

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
 

   Αντικείμενο είναι η εκτέλεση της εργασίας Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές 

πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια για το έτος 2015 που θα γίνει κατόπιν πρόχειρου 

διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και των Ν.3463/06 και Ν.3731/08,Ν 3852/10 και  την αριθ. 

2/45564/0026/01 (ΦΕΚ1066τ.Β΄) αποφ Υπ Οικ που τροποποιήθηκε εκ νέου με την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/2010 τ.Β) αποφ ΥπΟικ. την 55064 (54912, 52706)/ 2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η&Δ  

Διαγωνιζόμενος: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Αναλυτικά η περιγραφή της εργασίας έχει ως κάτωθι:  

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Μονοήμερη Εκδρομή (ανα πούλμαν 50 θέσεων) (μετ. επιστροφής) 12 ωρης διάρκειας 

Τιμή ανά εκδρομή: …………………………………………………………………………………….………… 

(……….………   €)  

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13% 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Διήμερη Εκδρομή (ανά πούλμαν 50 θέσεων)  (μετ. επιστροφής) 

Τιμή ανά εκδρομή: …………………………………………………………………………………….…………… 

(……….……..  €)  

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13% 

 

 

   

   ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ.   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Η ΕΣΤΙΑ  
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Τριήμερη Εκδρομή (ανα πούλμαν 50 θέσεων) (μετ. επιστροφής) 

Τιμή ανά εκδρομή ………………………………………………………………………………… 

 (…………………. €)  

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13% 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

Θαλάσσια μπάνια  (ανά πούλμαν 50 θέσεων μετ επιστροφής) 

Τιμή  :……………………………………………………………………………………………  

(…………………..  €) 

 

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13% 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

                                                                                      …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ.   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Η ΕΣΤΙΑ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς  μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές 

 πολιτιστικού 

 και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια 

 μπάνια  έτους 2015" 
 

              

 

 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 
α/α Μεταφορικό 

μέσο 

Είδος 

μετακίνησης 

Αριθμός 

εκδρομών 

/ανά 

ΚΑΠΗ 

Απαιτούμενος 

Αριθμός 

μεταφ μέσων 

Σύνολο 

απαιτούμενων 

μεταφορικών 

μέσων  

Ενδεικτική 

τιμή μον 

Μεταφ 

μέσου 

/εκδρομή  

Συμμετοχή  

σε 

διανυκτέ 

ρευση 

Σύνολο 

δαπάνης 

1 Πούλμαν 

(50 θέσεων)  

Μονοήμερη  

Εκδρομή (μετ 

επιστροφής)12 

ωρης 

διάρκειας 

3 7 21  0  

2. Πούλμαν 

(50 θέσεων) 

Διήμερη 

Εκδρομή (μετ 

επιστροφής) 

1 7 7  0  

3. Πούλμαν 

(50 θέσεων) 

Τριήμερη 

εκδρομή (μετ 

επιστροφής 

1 7 7  0  

4 Πούλμαν 

(50 θέσεων) 

Καθημερινή 

πρωινή 

μετακίνηση 

για θαλάσσια 

μπάνια 

10 6 60  0  

       Σύνολο  

 

       ΦΠΑ 13%  

 

       Σύνολο 

μελέτης  

                         

 

 

 

Ο Διαγωνιζόμενος ……………….. 

 

 

 

 

Ελληνική



Σελίδα 14 από 14 

 

 

 

 

 

 

             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………… 

Ημερομηνία έκδοσης ..... 
 

Προς:   
Ταχ. Διεύθυνση: 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ ………………….. 

 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι 
του ποσού των ……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. …………….           

Οδός ………………….. αριθμ. …………για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό σας της …………/….. /2015 ,για την εργασία’’ παροχή υπηρεσίας μεταφοράς 

μελών ΚΑΠΗ του ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού  χαρακτήρα καθώς 

και θαλάσσια μπάνια  για το 2015”      σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………    διακήρυξή σας. 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο 

της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, 

στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 
 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά 
ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε 
τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… 

 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από 

την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της 

εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 
                                                                           Υπογραφή 
 


