ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’
Άγιος Στέφανος: 05/04/2019
Αριθμ. πρωτ :
289

Μελέτη για παροχή υπηρεσίας για την μεταφορά μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού,
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, περιπάτους και θαλάσσια μπάνια έτους 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 33.250,00€

Φ.Π.Α. 24%

:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

: 41.230,00 €

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

: 15.6413.0001

CPV
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

7.980,00 €

: 63511000-4 «Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών»
: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1.
2.
3.
4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Η ΕΣΤΙΑ

Αγιος Στέφανος:
Αριθμ πρωτ
:

05 -04 - 2019
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’’Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ
σε εκδρομές πολιτιστικού , ψυχαγωγικού χαρακτήρα , περιπάτους
και θαλάσσια μπάνια έτους 2019"

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά στην εκτέλεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε
εκδρομές πολιτιστικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα , περιπάτους και θαλάσσια μπάνια έτους 2019» για όλα
τα ΚΑΠΗ που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη, και Παιδεία Δήμου
Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ»
Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση
τιμολογίου,

σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
2. του άρθρου 209 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016)
και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας
7.980,00€

ήτοι

ανέρχεται στο ποσόν των 33.250,00€ με επί πλέον για Φ.Π.Α. 24%

συνολικής δαπάνης 41.230,00€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ» οικονομικού έτους 2019 και
συγκεκριμένα την πίστωση του Κ.Α. 15.6413.0001

'Αγιος Στέφανος

05 / 04 / 2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ

Σελίδα
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Αγ. Στέφανος
Αριθμ πρωτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Η ΕΣΤΙΑ
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"Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές
πολιτιστικού ,ψυχαγωγικού χαρακτήρα, περιπάτους και θαλάσσια
μπάνια έτους 2019"
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η υπηρεσία του ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»,
"Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα , περιπάτους και
θαλάσσιων μπάνιων έτους 2019» 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

εκδρομή.
λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την μεταφορά των μελών θα είναι 50 και πλέον
ΔΗΜΟΣΤαΔΙΟΝΥΣΟΥ

Πιθανός_πελάτης_Διεύθυνση_
θέσεων
ή μικρότερης δυναμικότητας που στο σύνολο τους θα συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων χωρίς
1__Νομός_Επαρχ..

επιβάρυνση
Ν.Π.Δ.Δ του μισθωτή απαγορεύεται ρητώς η μεταφορά όρθιων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ
2. Τα
ΠΑΙΔΕΙΑ
υπό μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη τεχνικής καθαριότητας και άνεσης
ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ταξιδιού και να είναι και κλιματιζόμενα.
Η ΕΣΤΙΑ
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
δυνατότητα να αλλάξει αν χρειαστεί τις ημερομηνίες των εκδρομών και τις ώρες αναχώρησης κατόπιν ειδοποιήσεως
πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν.

5. Το κάθε λεωφορείο θα στελεχώνεται με μέλη που έχουν ορισθεί υπεύθυνα από την υπηρεσία
οδηγός θα

και ο εκάστοτε

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 .

Σελίδα
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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 της υπηρεσίας 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.

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

Η συντάξασα

Θεωρήθηκε

Η υπάλληλος

Η Διευθύντρια

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
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Αγιος Στέφανος :

05 - 04-2019

Αριθμ πρωτ :
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"Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές
πολιτιστικού ,ψυχαγωγικού χαρακτήρα , περιπάτους και θαλάσσια
μπάνια έτους 2019"
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
Στη συγγραφή
υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
συμβάσεως, θα εκτελεσθεί η υπηρεσία παροχής μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα,
Ν.Π.Δ.Δ.
περιπάτους και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
θαλάσσια μπάνια για το έτος 2019 .
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 33.250,00 € με επί πλέον δαπάνη, 7.980,00€ για Φ.Π.Α. 24% ήτοι
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
συνολικής δαπάνης,
41.230,00€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ
Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα την πίστωση του Κ.Α.Ε. 15.6413.0001 .
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕργοδότηςΗστα
παρακάτω θα ονομάζεται Νομικό Πρόσωπο και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί για την
ΕΣΤΙΑ
εκτέλεση της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
β) Το αρ. 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
γ) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του Ν.4555/2018
δ)Της ΚΥΑ ΠΙ/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος β΄): Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
ε) Του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112/13-07-2010 τεύχος Α) : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
στ) Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74): ∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση των διατάξεων του Π.∆ 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις
ζ) Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας(ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
η) Του Ν.4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 ( πτωχευτικός κώδικας) – προχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
θ) Το Π.∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ».
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
2. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
4. Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
Σελίδα
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, τμηματικά κατά το διάστημα ενός (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης για τις εκδρομές, ενώ τα θαλάσσια μπάνια θα πραγματοποιηθούν για συνεχόμενο διάστημα μέσα στους θερινούς μήνες σε
συνεννόηση με το ΝΠ και τα παραρτήματα των ΚΑΠΗ.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο Νομικό Πρόσωπο ΚΟΙΠΑΠ
ΕΣΤΙΑ», σε χρόνο εντός είκοσι (20) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση

«Η

προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει

εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ίση προς πέντε επί της εκατό (5%) επί της καθαρής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016 .
Η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης αφού βεβαιωθεί η καλή εκτέλεση του συνόλου της
υπηρεσίας 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 από την
αρμόδια επιτροπή και καλύπτεται με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου
εκτελέσεως της παραπάνω υπηρεσίας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περιπτώσεως ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική
ρήτρα ίση με 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 υπηρεσίας.
Μετά την καθυστέρηση των δυο αυτών εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση 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 υπηρεσίας

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 υπηρεσίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο.
Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα του οχήματος καθώς και οι τιμές των διοδίων πλην διοδίων Γέφυρας ΡίουΑντιρρίου.
ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη και κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή 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 ανάδοχο βαρύνει η προβλεπόμενη από το νόμο παρακράτηση φόρου, καθώς και όλες οι 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 Ν.4412/2016, του Ν.3463/06, του Ν.4555/2018 καθώς και οι οικείες
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άγιος Στέφανος
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

05/ 04 / 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Η ΕΣΤΙΑ

Αγιος Στέφανος : 05 - 04 -2019
Αριθμ πρωτ :
289
"Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές
Πολιτιστικού,
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, περιπάτους και θαλάσσια
μπάνια έτους 2019"
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Μεταφορικό μέσο

Είδος μετακίνησης

1

Πούλμαν(50 θέσεων )

Μονοήμερη -Εκδρομή
(μετ επιστροφής)

27

400,00

10.800,00 €

2

Πούλμαν (50 θέσεων)

Διήμερη - Εκδρομή
(μετ επιστροφής)

5

800,00

4.000,00 €

3

Πούλμαν (50 θέσεων)

Τριήμερη - Εκδρομή
(μετ επιστροφής)

1

1200,00

1.200,00 €

4

Πούλμαν (50 θέσεων)

7

150,00

1.050,00 €

108

150,00

16.200,00 €

5

Πούλμαν (50 θέσεων)

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
απαιτούμενων
μεταφορικών
μέσων

πρωινούς –
απογευματινούς
περιπάτους, θέατρα,
μουσεία κ.λ.π.
Καθημερινή πρωινή
μετακίνηση για
θαλάσσια μπάνια

Ενδεικτική
τιμή μον
Μεταφ μέσου
/εκδρομή

Σύνολο δαπάνης

148
Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο μελέτης

Αγιος Στέφανος
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

33.250,00 €

7.980,00 €
41.230,00 €

…05.. /…04.. / 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
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Άγιος Στέφανος :

05 - 04 - 2019

Αριθμ πρωτ :

289

"Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές
Πολιτιστικού ,
ψυχαγωγικού χαρακτήρα ,περιπάτους και θαλάσσια
μπάνια έτους 2019"
Παράρτημα Α: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Αντικείμενο είναι η εκτέλεση της υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα
, περιπάτους

και θαλάσσια μπάνια για το έτος 2019 που θα γίνει κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.4412/2016 ιδίως των άρθρων 116 και 117 , του Ν.3463/06 και του Ν.4555/2018
Διαγωνιζόμενος: …………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
Αναλυτικά η περιγραφή της υπηρεσίας έχει ως κάτωθι:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Μονοήμερη Εκδρομή (ανά πούλμαν 50 θέσεων) (μετ. επιστροφής)
Τιμή ανά εκδρομή: ……………………………………………………………………………………….. (…………….….………

€)

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διήμερη Εκδρομή (ανά πούλμαν 50 θέσεων) (μετ. επιστροφής)
Τιμή ανά εκδρομή: ……………………………………………………………………………………….. (…………….….………

€)

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τριήμερη Εκδρομή (ανά πούλμαν 50 θέσεων) (μετ. επιστροφής)
Τιμή ανά εκδρομή: ……………………………………………………………………………………….. (…………….….………

€)

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%
ΑΡΘΡΟ 4ο
Πρωινούς – απογευματινούς περιπάτους, θέατρα, μουσεία κ.λ.π. (ανά πούλμαν 50 θέσεων)
Τιμή : ……………………………………………………………………………………….. (…………….….………

€)

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%
ΑΡΘΡΟ 5ο
Θαλάσσια μπάνια (ανά πούλμαν 50 θέσεων μετ επιστροφής)
Τιμή :……………………………………………………………………………………….……………………....(......................... €)
Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσο

Είδος μετακίνησης

1

Πούλμαν(50 θέσεων )

Μονοήμερη -Εκδρομή
(μετ επιστροφής)

27

2

Πούλμαν (50 θέσεων)

Διήμερη - Εκδρομή
(μετ επιστροφής)

5

3

Πούλμαν (50 θέσεων)

Τριήμερη - Εκδρομή
(μετ επιστροφής)

1

4

Πούλμαν (50 θέσεων)

5

Πούλμαν (50 θέσεων)

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
απαιτούμενων
μεταφορικών
μέσων

Ενδεικτική
τιμή μον
Μεταφ μέσου
/εκδρομή

Σύνολο δαπάνης

7
πρωινούς –
απογευματινούς
περιπάτους, θέατρα,
μουσεία κ.λ.π.
Καθημερινή πρωινή
μετακίνηση για
θαλάσσια μπάνια

108

148
Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο

Διαγωνιζόμενος ……………………………………………………………………………..
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