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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. (Φo∆ΣΑ) 
Ταχ. ∆/νση : Καλλιάρχου 17, Λάρισα 41221 

Πληροφορίες: Ιωάννα Παυλοπούλου 

 Τηλέφωνο: 2410 289229 Φαξ: 2410 289262 
 

Αριθµός Προκήρυξης:    2/2015 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   29.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 32.770,00€ µε Φ.Π.Α. 13% 
 
 
 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 
 

Ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν Λάρισας (Φο∆ΣΑ) 

προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό  µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης 

τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε 

τίτλο: 
 

«Υπηρεσίες Μεταφοράς Προσωπικού» 
 

προϋπολογισµού 29.000,00 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 20.6413 

προϋπολογισµού 2015 και για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται αναλυτικά στα επόµενα άρθρα της παρούσας Προκήρυξης και στα λοιπά συµβατικά τεύχη 

που αναφέρονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
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Άρθρο 1ο: Αναθέτουσα Αρχή 
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. 

(ΦΟ∆ΣΑ) 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Καλλιάρχου 17, Λάρισα  

Τ. Κ.: 41221 

Αριθµός τηλεφώνου: 2410 289229 

Αριθµός τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (Φαξ): 2410 289262 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (url): www.fodsalar.gr 
 
 

Άρθρο 2ο: Νοµικό Πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού 
Οι διατάξεις: 

• του Π∆ 28/1980 «Περί  εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν.3463/06, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
• το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247) 
• την υπ’ αριθµόν 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών  
• την υπ’ αριθµόν 2/2015 µελέτη του Φο∆ΣΑ  
• την υπ’ αριθµόν 3/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση των 

συντασσόµενων τευχών  

 

Άρθρο 3ο: Στοιχεία Υπηρεσίας που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. 

(Φo∆ΣΑ) 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Καλλιάρχου 17, Λάρισα 

Τ. Κ.: 41221 

Αριθµός τηλεφώνου: 2410 289229 

Αριθµός τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (Φαξ) 2410 289262 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (url): www.fodsalar.gr 

Αρµόδιος : Ιωάννα Παυλοπούλου 
 

Άρθρο 4ο: ∆ηµοσιότητα 

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα δηµοσιευτεί  στις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις 

εφηµερίδες. 

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Φo∆ΣΑ και στην ιστοσελίδα 

www.fodsalar.gr.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 5ο: Γλώσσα 
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1. Επίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισµού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

3. Η σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα που είναι και η επίσηµη γλώσσα κατά την 

εφαρµογή της. Γλώσσα εργασίας της σύµβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα του 

Φo∆ΣΑ θα συντάσσονται στην ελληνική. 

4. Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου µε τον Φo∆ΣΑ θα γίνεται στη ελληνική γλώσσα. 
 
 

Άρθρο 6ο: Είδος ∆ιαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός ακολουθεί την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την  

χαµηλότερη τιµή. 

 

Άρθρο 7ο: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος µε το κατάλληλο 

εξοπλισµό και προσωπικό θα εκτελεί τη µεταφορά των απασχολουµένων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 

από το Κέντρο της Λάρισας προς τις Εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ (πρωινό δροµολόγιο) και από τις  

Εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ προς το  Κέντρο της  Λάρισας (απογευµατινό δροµολόγιο). Η ακριβής πορεία 

της διαδροµής θα διαµορφώνεται από τον Φο∆ΣΑ σύµφωνα µε τις ανάγκες των εργαζοµένων και δε θα 

ξεπερνάει τα 40 χιλιόµετρα (80 χλµ µε επιστροφή). 
 

Άρθρο 8ο: Τόπος και Χρόνος Παροχής των Υπηρεσιών 

1. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι το κέντρο της Λάρισας (αφετηρία δροµολογίου) και οι 

εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ στη ∆ηµοτική Ενότητα Μακρυχωρίου (τερµατισµός δροµολογίου). 

2. Ο Χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα είναι δώδεκα µήνες (12) µήνες και αρχίζει να υπολογίζεται 

από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 9ο: Παραλαβή Συµβατικών Τευχών 

Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται από τα γραφεία του Φο∆ΣΑ όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

µέχρι την 26/02/2015  και ώρα 14.30 µ.µ.. Σε κάθε ενδιαφερόµενο θα χορηγείται µία µόνο 

πλήρης σειρά Τευχών. Για την παραλαβή των Τευχών δεν απαιτείται καµία δαπάνη εκ µέρους του 

ενδιαφερόµενου. 

Σε περίπτωση παραλαβής των Συµβατικών Τευχών µέσω εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας, ο 

ΦΟ∆ΣΑ δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση τους. 

Παραλαβή των τευχών γίνεται και µε download και από την ιστοσελίδα του Φο∆ΣΑ www.fodsalar.gr 

στην οποία έχουν αναρτηθεί. 

 

Άρθρο 10. Συµπληρωµατικές Πληροφορίες 

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες - 

ύστερα από γραπτό αίτηµα τους, ιδιοχείρως ή µε φαξ - σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι 

και µια (1) ηµέρα προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του σηµείου 1 του άρθρου 

26 της παρούσας Προκήρυξης, ήτοι µέχρι την 23/02/2015, αυτές παρέχονται εγγράφως το 
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αργότερο την ηµέρα της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας, ήτοι µέχρι την 24/02/2015. Οι έγγραφες 

απαντήσεις της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό θα αποσταλούν σε όλους όσους έχουν 

παραλάβει τα Συµβατικά Τεύχη του ∆ιαγωνισµού (υποψήφιοι) - εφόσον έχουν παράσχει έγκυρα 

στοιχεία επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι δεν µπορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστούν 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 11ο: Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών και τη διενέργεια του διαγωνισµού 

είναι η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίστηκε στην υπ΄αρίθµ. 4/2015 Απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Φο∆ΣΑ. 

2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη, 27/02/2015 και ώρα 14.00 (λήξη 

επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Φο∆ΣΑ, Καλλιάρχου 17, 41221, Λάρισα. 

 

Άρθρο 12ο: Νόµισµα Σύµβασης 

1. Οι τιµές στις προσφορές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο νόµισµα 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Οι τιµές θα υποβληθούν χωρίς Φ.Π.Α. και θα περιλαµβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την εκτέλεση των ζητούµενων υπηρεσιών στον τόπο και µε 

τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη. 

5. Οι τιµές της σύµβασης και η πληρωµή του έργου θα γίνουν αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ. 

 

Άρθρο 13ο: Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης 

(Apostille) όπου απαιτείται, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, 

θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Μπορεί επίσης οι εγγυήσεις να παρέχονται και µε γραµµάτια του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση 

(κύρια οφειλή). 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία:  

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 
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• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Όλες οι εγγυήσεις θα απευθύνονται προς τον ΕΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
(ΦΟ∆ΣΑ) 

• Τον αριθµό της εγγύησης. 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

• Τους όρους ότι: 

• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως. 

• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και 
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της εγγύησης. 

Στην περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας 

χωρίς το Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των ανωτέρω αναφερόµενων βασικών στοιχείων και 

τα ακόλουθα: 

• Τον αριθµό της Προκήρυξης (2/2015), 

• Τον τίτλο της παροχής υπηρεσιών, ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα ισχύει έως και δύο ( 2 ) µήνες µετά τη λήξη της 

παροχής των υπηρεσιών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Αν η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης εξαντληθεί ή µειωθεί λόγω τυχόν κυρώσεων, τότε θα πρέπει να ανατιµάται 

στην αρχική της τιµή. 

 

Άρθρο 14ο: Προϋπολογισµός, Χρηµατοδότηση 

1. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 29.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%. 
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2. Η χρηµατοδότηση της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει αποκλειστικά και µόνο από ίδιους πόρους 

του ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 

ΛΑΡΙΣΑΣ. (ΦΟ∆ΣΑ) 

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν και περιλαµβάνονται στην Οικονοµική του Προσφορά, οι φόροι, τέλη, 

χαρτόσηµα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

νόµιµη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο, µε τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη και στα λοιπά 

συµβατικά τεύχη. 

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φο∆ΣΑ. 

 

Άρθρο 15ο: Ελάχιστες Τεχνικές και Οικονοµικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισµού, τις 

κατωτέρω ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις προκειµένου να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα 

διαγωνισµό: 

1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών-ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών. 

2. Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα µικρό λεωφορείο (έως δέκα επτά (17) θέσεων) µε ηµεροµηνία 

πρώτης κυκλοφορίας µετά την 01.01.2000. 

3.  Να διαθέτουν πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ. 

4. Να είναι ασφαλισµένα. 

5. Να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας σε όλες τις θέσεις των επιβατών. 

6. Οι προσφέροντες θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001:2008 για την παροχή 

υπηρεσιών συναφών µε τις ζητούµενες από την παρούσα προκήρυξη. 

7. Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους οδηγούς µε δίπλωµα οδήγησης 

κατηγορίας  ∆’. 
 

Άρθρο 16ο: Εναλλακτικές Προσφορές 

1. Κάθε υποψήφιος συµµετέχει στον διαγωνισµό µε µία και µοναδική προσφορά που αφορά το 

σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών. Αν υποβάλει περισσότερες από µία προσφορές ή προτάσεις θα 

απορριφθούν όλες στο σύνολό τους. 

2. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις (λύσεις) ή αντιπροτάσεις 

(λύσεις), δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. 
 

Άρθρο 17ο: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών 

1. Όσοι εκ των διαγωνιζοµένων καταθέτουν τους Φακέλους Προσφοράς (ΦΠ) τους ιδιοχείρως, 

πρέπει να τους καταθέσουν, επί αποδείξει (αριθµός Πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία και ώρα 

παραλαβής), στις 27/02/2015, ηµέρα Παρασκευή, µε ώρα έναρξης παραλαβής των 

προσφορών την 9.00 και ώρα λήξης την 14.00 στο Τµήµα Προµηθειών του Φο∆ΣΑ 

Καλλιάρχου 17, Λάρισα, Τ.Κ. 41221, τηλ. 2410 289229, υπεύθυνη Ιωάννα Παυλοπούλου. 

ΑΔΑ: 77ΣΑΟΞΨ4-Φ42



Φο∆ΣΑ 

 

2. Οι προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

µε ευθύνη του προσφέροντα στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 

του διαγωνισµού και κατά τις εργάσιµες ώρες, µε ευθύνη των διαγωνιζοµένων ως προς τον χρόνο 

και το περιερχόµενο παραλαβής. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή άλλου οργάνου 

δεν λαµβάνεται υπόψη. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος είναι απόλυτα ενήµερος των       

τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών και ότι έχει µελετήσει - µε σκοπό να συµµορφωθεί - 

τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού. 

 

Άρθρο 18ο: ∆ιάρκεια Ισχύος των Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν - επί ποινή αποκλεισµού - τους διαγωνιζόµενους επί εξήντα  

(60) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι 

διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδεχτούν την 

παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστηµα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα Προκήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 19ο: Αναπροσαρµογή Τιµήµατος 

Οι τιµές είναι σταθερές για όλη την διάρκεια της σύµβασης. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής µετά την κατακύρωση απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 20ο: ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

Α. Προσωπική κατάσταση διαγωνιζοµένων 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

1. Έλληνες πολίτες. 

2. Αλλοδαποί. 

3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

4. Συνεταιρισµοί. 

5. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν υποψήφιοι που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997, καθώς και από τρίτες 

χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε υπό την προϋπόθεση 

ότι ασκούν επάγγελµα σχετικό µε τις ζητούµενες από την παρούσα Προκήρυξη υπηρεσίες. Οι ενώσεις 

παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, 

υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: 
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� Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το ποσοστό συµµετοχής κάθε 

παρόχου υπηρεσίας στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου 

αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης. 

� Ότι όλα τα µέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην 

Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 

σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών σε περίπτωση 

που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά, πριν την υπογραφή της σύµβασης, να 

προσκοµίσουν συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους νόµιµους 

εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων όπου ρητά και κατ' ελάχιστον θα διατυπώνονται: 

� ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ' ολοκλήρου προς τον ΦΟ∆ΣΑ για οποιαδήποτε 

υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, η έδρα της 

Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που κοινοπρακτούν και ο κοινός 

εκπρόσωπος αυτών, τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα 

εκτελέσει ο καθένας.  

Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από µία 

προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν αυτόνοµα ή ως µέλη ένωσης παρόχων 

υπηρεσιών σε παραπάνω από µία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους 

επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν. 
 

Β. Επαγγελµατικά προσόντα 

Κάθε ένας που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης παρόχων οφείλει να διαθέτει 

τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 

1. Πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο Επιµελητήριο (Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό) 

της Ελλάδας η σε αντίστοιχο φορέα της χώρας εγκατάστασης του για παροχή τουριστικών – 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών. 

2. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συµβιβασµό, αναστολή εργασιών και προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

3. Να µην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό και προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

4. Να µην έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την 

επαγγελµατική διαγωγή του. 

5. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε 

οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
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6. Να µην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ εφαρµογή της παρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες 

αυτές. 

7. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα, ο προσφέρων αν είναι φυσικό πρόσωπο, οι διαχειριστές σε 

περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα 

φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 

αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 

91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

8. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 

Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του, όσο και του Ελληνικού 

δικαίου. 

9. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και τελών, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του, όσο και του Ελληνικού δικαίου. 

 

Γ. Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισµού, τις 

ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας Προκήρυξης, 

προκειµένου να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό. 
 
 

Άρθρο 21ο: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται - επί ποινή αποκλεισµού - να υποβάλλουν, µαζί µε 

την προσφορά τους, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εντός του φακέλου 

δικαιολογητικών: 

1.1 Έγγραφα για προσωπική κατάσταση 

α. Απόφαση του ∆.Σ. ή του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συµµετέχοντος στο 

διαγωνισµό για την έγκριση συµµετοχής του σε αυτόν, για την έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη 

ένωση (σε περίπτωση ένωσης παρόχων), για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου του 

διαγωνιζόµενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συµµετεχόντων στην ένωση (σε 

περίπτωση ένωσης παρόχων) και για το µέρος των υπηρεσιών που αναλαµβάνει ως µέλος της ένωσης 

(σε περίπτωση ένωσης) στο σύνολο της προσφοράς. Στην περίπτωση συµµετοχής φυσικού προσώπου 

σε ένωση παρόχων, η ανωτέρω απόφαση σχετικά µε τη συµµετοχή στη συγκεκριµένη ένωση, µε την 

αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συµµετεχόντων στην ένωση και για το µέρος της 

παροχής υπηρεσιών που αναλαµβάνει ως µέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, 
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αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε αντίστοιχο περιεχόµενο.  

β. Σύσταση νοµικού προσώπου: Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη 

σύσταση του νοµικού προσώπου κάθε συµµετέχοντος στο διαγωνισµό και τυχόν τροποποιήσεις του, 

τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο ή έγγραφα από το 

οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο και η χώρα και έδρα 

εγκατάστασης.  

γ. Όποια άλλα έγγραφα απαιτείται για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης τους µε τις απαιτήσεις της 

άρθρου 21 Α εάν αυτή δεν προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφα.  

δ. Σε περίπτωση ένωσης παρόχων, Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νοµίµου εκπροσώπου κάθε 

συµµετέχοντος σε αυτήν, ότι δεν συµµετέχει έµµεσα ή άµεσα στον παρόντα διαγωνισµό σε 

περισσότερες από µία συµµετοχές (σχήµατα διαγωνιζοµένων). 

 

1.2 Έγγραφα για επαγγελµατικά προσόντα 

α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας εγκατάστασης τους 

µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 20.Β.1. 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου του τελευταίου τρίµηνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου ή 

εγγράφων καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από τα οποία προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.Β.4 και 20.Β.7. Το απόσπασµα ποινικού µητρώου για 

νοµικά πρόσωπα θα εκδίδεται: για τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων 

(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο 

σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), για τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση 

Συνεταιρισµού, για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 

αντίστοιχα κατά το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.  

γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου η εγγράφων καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται 

από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου 

αυτού, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 20.Β.2 και 20.Β.3. 

δ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ηµεροµηνία της κατάθεσης της προσφοράς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.Β.8. 

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ηµεροµηνία της κατάθεσης της προσφοράς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.Β.9. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι ο/οι προσφέροντες δεν έχουν 

καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 

διαγωγή του/των. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται: 

 ί.   ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα,  
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ii.   ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση του δηµοσίου τοµέα, 

iii.  ότι δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράληψης υποβολής των πληροφοριών που 

απαιτούνται στην παρούσα Προκήρυξη και ότι δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού 

παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 

η. Για συνεταιρισµούς απαιτείται επιπλέον βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί 

νόµιµα. 

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην 

κοινή εκκαθάριση, από την αρµόδια Υπηρεσία στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' 

και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που 

τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. 

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται 

ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 

κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα 

δηλώνεται ότι την συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Για ενώσεις παρόχων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν για κάθε πάροχο που συµµετέχει 

στην ένωση. 

 

1.3. Έγγραφα για τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται: 

i) ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων 
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,  

ii) ότι αναλαµβάνει να παρέχει τις ζητούµενες υπηρεσίες στον τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 8 
της παρούσας Προκήρυξης και σύµφωνα µε τον ζητούµενο τρόπο, 

iii) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των ζητούµενων υπηρεσιών, 

iv) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής περί 
µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού,  

v) ότι  η  επιχείρηση  του  συµµετέχοντα  δεν  λειτουργεί  υπό  καθεστώς νοµικών περιορισµών, 

vi) ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για τους σκοπούς του 
παρόντος διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν 
τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή 
επιχειρηµατικό απόρρητο, 

vii) οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό, 
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viii) Ότι το λεωφορείο διαθέτει ζώνες ασφαλείας σε όλες τις θέσεις των επιβατών,  

β. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO9001:2008, εν ισχύ, στο οποίο να αναγράφεται το πεδίο 

εφαρµογής του συστήµατος, 

γ. Αντίγραφο αδειας κυκλοφορίας µικρού λεοφορείου από την οποια να προκυπτει ότι η ηµεροµηνία 

πρώτης κυκλοφορίας είναι µετά την 01.01.2000, 

δ. Αντίγραφο πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ,  

ε. Αντίγραφο ασφάλειας αυτοκινήτου σε ισχύ, 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση µε γνήσιο υπογραφής για τη διάθεση των απαραίτητων οδηγών µε δίπλωµα 

δίπλωµα οδήγησης κατηγορίας  ∆’. 

Επισηµαίνεται ότι εάν ο διαγωνιζόµενος είναι ένωση παρόχων, η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

για την ένωση θα προκύπτει από την άθροιση της ικανότητας των µελών που την απαρτίζουν. 

 

1.4. Παραστατικό Εκπροσώπησης 

Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

Άρθρο 22ο: Προσφορά Ενώσεως Παρόχων 

1. Η ένωση παρόχων δεν υποχρεούται να λάβει ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει 

προσφορά. Ωστόσο, η επιλεγείσα ένωση είναι υποχρεωµένη - πριν την υπογραφή της σύµβασης - 

να προσκοµίσει συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο άρθρο20 της παρούσας Προκήρυξης. 

2. Η ένωση παρόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 

τους παρόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης παρόχων. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύµβασης. 

4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 

µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, 

τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και 

τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΦΟ∆ΣΑ ύστερα 

από γνωµοδότηση της Ε∆. 

 

Άρθρο 23ο: Προσφορές 
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1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Το ένα εκ των 

δύο αντιγράφων θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», θα έχει αριθµηµένες τις σελίδες και κάθε 

σελίδα του θα είναι µονογραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου και θα περιέχει 

πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα, ενώ το δεύτερο θα περιέχει φωτοτυπίες των 

πρωτότυπων εγγράφων. Το «Πρωτότυπο» επικρατεί όλων των άλλων, σε περίπτωση διαφοράς 

µεταξύ τους. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

άρθρο 21 της παρούσας Προκήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον 

κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά». 

2. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται - επί ποινή απορρίψεως - σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

3. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών και οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου . 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

5. ∆ιευκρινίζεται ότι η επιλογή των κατάλληλων εργαζοµένων, η σύναψη συµφωνητικού εργασίας, η 

λύση, η ανανέωση, η διακοπή, η καταγγελία και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από την εν λόγω µισθωτική σχέση, θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τους συµβεβληµένους 

(ανάδοχο και εργαζόµενο), απεκδυοµένης του ΦΟ∆ΣΑ, εξ οιασδήποτε συµµετοχής µεταξύ των 

συµβεβληµένων (ανάδοχο και εργαζόµενο). 

 

Άρθρο 24ο: Περιεχόµενα Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς 

Οι φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων εξωτερικά θα αναγράφουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. Η Οικονοµική Προσφορά θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού στο ειδικό για το 

σκοπό αυτό έντυπο µε τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαµβάνεται στα Τεύχη 

του ∆ιαγωνισµού. 

Η τιµή της έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σε ακέραιες µονάδες και θα πρέπει να αναγράφεται 

αριθµητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαµβάνονται υπόψη οι τιµές 

που αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολογράφου γραφής καθιστά την προσφορά 

απαράδεκτη. 

Η συνολική τιµή της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως σε € µε 

ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Σε περίπτωση που η συνολική τιµή της προσφοράς δεν 

αντιστοιχεί στην προσφερθείσα έκπτωση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει την συνολική τιµή της 

προσφοράς µε βάση την προσφερθείσα έκπτωση. 

Όλα τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς θα είναι, είτε συµπληρωµένα µε το χέρι, είτε µε 

γραφοµηχανή, είτε µε Η/Υ, ευανάγνωστα. Προσφορά που δεν πληροί αυτόν τον όρο κρίνεται 

απαράδεκτη. 

Η Οικονοµική Προσφορά θα είναι επί ποινή αποκλεισµού υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο 

του διαγωνιζοµένου. 

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειµένου και της µορφής των 

Εντύπων Οικονοµικής Προσφοράς που θα δοθούν από την Υπηρεσία. Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρµογής της τιµής η άλλους όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 25ο:  ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 
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25.1 Παραλαβή, αποσφράγιση των προσφορών. 

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ώρα και τόπο που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 16, από την επιτροπή διαγωνισµού. Προσφορές που αποστέλλονται 

ταχυδροµικά ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαµβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν στο 

πρωτόκολλο του Φο∆ΣΑ µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η επιτροπή διαγωνισµού παραλαµβάνει τις προσφορές των διαγωνιζοµένων και καταγράφει την 

επωνυµία τους στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη σειρά παράδοσής τους. Με την 

εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού παραλαµβάνει 

από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο 

πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών τις επωνυµίες των αντίστοιχων διαγωνιζοµένων, οπότε και 

κηρύσσει περαιωµένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή 

διαγωνισµού αποσφραγίζει τους "ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" µε τη σειρά καταγραφής των στο πρακτικό 

και ελέγχει την ύπαρξη των φακέλων µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Εάν µέσα στο "ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" δεν υπάρχουν και οι δυο φάκελοι, τότε η 

προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωµα ένστασης. 

Μετά αποσφραγίζεται ο φάκελος µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ", µονογράφονται όλα τα έγγραφα 

και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν υπάρχουν όλα τα προβλεπόµενα από την παρούσα 

προκήρυξη έγγραφα. 

 

25.2 Έλεγχος δικαιολογητικών. 

Στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισµού σε µυστική συνεδρίαση προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο των 

δικαιολογητικών εγγράφων και έπειτα παρουσία των διαγωνιζοµένων ανακοινώνει ποιες προσφορές 

γίνονται δεκτές. Είναι δυνατόν, λόγω έλλειψης χρόνου σε σχέση µε τον όγκο των εγγράφων, η 

επιτροπή να διακόψει τη συνεδρίαση της και να συνεχίσει τον έλεγχο των φακέλων σε επόµενες 

συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επιτροπή να προσδιορίσει την ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης του αποτελέσµατος και να τη γνωστοποιήσει έγκαιρα στους διαγωνιζόµενους και οι 

φάκελοι φυλάσσονται µε ευθύνη του προέδρου της επιτροπής διαγωνισµού. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στο 

χρονικό διάστηµα που ενδεχοµένως µεσολαβήσει µέχρι την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, οι 

διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να προβούν σε συµπλήρωση του φακέλου ή σε αντικατάσταση 

εγγράφων. 

 

25.3 Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών. 

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούµενης φάσης του διαγωνισµού, η επιτροπή σε εφαρµογή των 

διατάξεων του άρθρου 18 του Π.∆. 28/80 ανακοινώνει στους αποκλεισθέντες από την δηµοπρασία, 

τους λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά τους έγγραφα µαζί µε την 

σφραγισµένη προσφορά τους. Κατόπιν προβαίνει στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, αυτών 

που έγιναν δεκτοί, σε ανοικτή συνεδρίαση και καταγράφει στο πρακτικό τα προσφερόµενα ποσοστά 
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έκπτωσης. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος απορρίπτονται. Ως 

ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος, η προσφορά του οποίου είναι η χαµηλότερη µε την 

επιφύλαξη ότι θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και ειδικότερα θα έχει την 

απαιτούµενη εµπειρία και εν γένει τη δυνατότητα προκειµένου να ανταποκριθεί επαρκώς στις 

απαιτήσεις της εν λόγω υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 26ο. ∆ιοικητικές Προσφυγές 

Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής παροχέα υπηρεσιών σε αυτόν και της 

διενέργειας του, έως και για την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένταση για λόγους νοµιµότητας 

και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Καλλιάρχου 17, Λάρισα), 

ως εξής: 

1. Ένσταση κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται µέσα στο πρώτο µισό του χρονικού 

διαστήµατος από τη δηµοσίευση της Προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας 

υποβολής των Προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟ∆ΣΑ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δύο (2) 

εργάσιµες µέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

2. Ενστάσεις κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Υπηρεσίας, που αφορούν τη συµµετοχή 

οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, υποβάλλονται κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά 

την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και εκδίδεται η 

σχετική απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟ∆ΣΑ, µετά από σχετική γνωµοδότηση της 

Ε∆. Η ένσταση κατά της συµµετοχής παροχέα στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται, εντός (2) ηµερών από την υποβολή της. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 

της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση 

του σώµατός της σε αυτούς, από την Υπηρεσία, µε φροντίδα τους. 

Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό, καθώς και ο ανάδοχος, µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 

σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε 

ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης από την Υπηρεσία. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΦΟ∆ΣΑ, ύστερα από γνωµοδότηση του 
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αρµόδιου οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 27ο. Αποδοχή Όρων Προκήρυξης 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 26 παρ 1 κατά της 

Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Προκήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του 

ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση 

ενστάσεως κατά της Προκήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Οι ρυθµίσεις της 

παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3886/2010. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε κατά την 

ενώπιων της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 

αίτηµα από την Ε∆. 

 

Άρθρο 28ο: Σύµβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, το 

κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο 

της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προσφέροντα µε την οποία συµµετείχε αυτός στο 

διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. 

∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στην 

παρούσα Προκήρυξη, ούτε καθ' οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς 

του αναδόχου. 

2. Ύστερα από συµφωνία και των δύο συµβαλλοµένων µερών µπορεί να παραταθεί η διάρκεια της  

αρχικής σύµβασης χωρίς να µεταβάλετε το τίµηµα και ο µέγιστος αριθµός των προβλεποµένων 

δροµολογίων.   

3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Έληξε ο συµβατικός χρόνος και πραγµατοποιήθηκαν τα συµβατικά δροµολόγια. 

β) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 

Άρθρο 29ο. Έγκριση  Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού 

Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του 

Φο∆ΣΑ µετά από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΦΟ∆ΣΑ µε αιτιολογηµένη γνώµη του, µπορεί να αποφασίσει: 
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• Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του, µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και των προδιαγραφών. 

• Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 

• Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 30 της 
παρούσας Προκήρυξης. 

• Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

     α) Όταν ο ΦΟ∆ΣΑ δε χρειάζεται πλέον τις ζητούµενες υπηρεσίες, είτε λόγω αλλαγών στον τρόπο 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων του XYTA ή  είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού των συγκεκριµένων 

δραστηριοτήτων, είτε λόγω πρόσληψης του απαιτούµενου για την εκτέλεση των εργασιών 

προσωπικού, είτε λόγω αλλαγής στην Νοµοθεσία.  

     β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

Ο ΦΟ∆ΣΑ δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι 

και να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση για 

καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Επίσης, οι υποψήφιοι δε 

δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικά µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που 

αναφέρονται στην παρούσα, των Φακέλων Προσφοράς κ.λπ. 

 

Άρθρο 30ο. Ανακοίνωση Ανάθεσης 

1. Στο διαγωνιζόµενο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

     α. Την έκπτωση που προσέφερε. 

     β. Την τιµή που προσέφερε. 

     γ. Το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στην παρούσα Προκήρυξη.  

     δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

3. Ο προσφέρων στον οποίο ανατέθηκε η παροχή των υπηρεσιών, υποχρεούται να προσέλθει εντός  

πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής και επικαιροποιηµένα 

όσα δικαιολογητικά είχε υποβάλει µε την προσφορά του και έχει λήξει η ισχύς τους, δικαιολογητικά 

που είναι απαραίτητα για την υπογραφή της σύµβασης. 

4. Εάν η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό 

του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία στον 

αλλοδαπό προσφέροντα. 

5. Εάν ο προσφέροντας στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση ή 

δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 29 
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της παρούσας Προκήρυξης. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανάθεση της σύµβασης γίνεται στο 

διαγωνιζόµενο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν 

κανένας από τους διαγωνιζόµενους δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση η δεν προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  

 

Άρθρο 31ο: Χρόνος Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών από την υπογραφή της σύµβασης. 

2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΦΟ∆ΣΑ, που πρέπει να αιτιολογείται, µπορεί κατά 

την κατακύρωση να µετατεθεί ο χρόνος έναρξης της παροχής των υπηρεσιών σε σχέση µε την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 

Άρθρο 32ο: Εκτέλεση Υπηρεσιών 

1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών, θα τηρείται από το ΦΟ∆ΣΑ ηµερολόγιο, 

στο οποίο θα καταγράφονται καθηµερινά τα πραγµατοποιηθέντα δροµολόγια στις εγκαταστάσεις 

του ΧΥΤΑ. Στο τέλος κάθε µήνα, µε βάση το ανωτέρω ηµερολόγιο, θα συντάσσονται µηνιαίες 

συγκεντρωτικές καταστάσεις των πραγµατοποιηθέντων δροµολογίων, οι οποίες θα υπογράφονται 

από τους υπεύθυνους των Φο∆ΣΑ και τον ανάδοχο και θα χρησιµοποιούνται για την πληρωµή του 

αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή εργασία 

που θα παρατηρείται που θα γνωστοποιείται σ' αυτόν εγγράφως. Ο υπεύθυνος του Φο∆ΣΑ, θα 

συντάσσει έγγραφο όπου θα αναφέρονται σ' αυτό τυχόν παραλήψεις και παρατηρήσεις που έχουν 

προκύψει από την µη σωστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα 

κοινοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις όπως 

αυτές αναφέρονται στο άρθρο 34 της παρούσας Προκήρυξης. Η ενηµέρωση του αναδόχου θα 

γίνεται εγγράφως, επισυνάπτοντας και την έγγραφη αναφορά για να λάβει γνώση. 
 

Άρθρο 33ο:  Πληρωµή Αναδόχου 

1. Η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 50,00 ευρώ ανά δροµολόγιο µη συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ. Η τιµή προσφοράς θα είναι  σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Με βάση τη 

εγκεκριµένη µελέτη θα µπορούν να γίνουν κατά ανώτατο όριο 580 δροµολόγια. Σε κάθε περίπτωση 

ο ανάδοχος θα µπορεί να πληρωθεί µόνο τα δροµολόγια που έχει εκτελέσει µε ανώτερο αριθµό τα 

580. 

2. Η αποζηµίωση (πληρωµή) του αναδόχου θα καταβάλλεται µηνιαία, µε βάση τις εγκεκριµένες 

µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις δροµολογίων και µε την προσκόµιση από τον ανάδοχο των 

νοµίµων δικαιολογητικών, σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά. 

Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις δροµολογίων, εφόσον δε θα περιλαµβάνουν παρατηρήσεις 

που θα αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύµβασης, θα χρησιµοποιούνται ως δικαιολογητικό 

πληρωµής και ο ανάδοχος θα µπορεί να καταθέσει το τιµολόγιο εξόφλησής του. Εάν οι µηνιαίες 

συγκεντρωτικές καταστάσεις δροµολογίων συνοδεύονται από παρατηρήσεις που συνιστούν κατά 

τις απόψεις των αρµόδιων του Φο∆ΣΑ παραβάσεις όρου ή όρων της σύµβασης, τότε θα εξοφλείται 

µεν το τίµηµα του προηγούµενου µηνός, αλλά η µηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση δροµολογίων 
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θα υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΦΟ∆ΣΑ όπου θα υποβάλλονται εγγράφως και οι 

προτάσεις των αρµόδιων  υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη των παρατηρήσεων, 

επιβάλλοντας σε καταφατική περίπτωση τις προβλεπόµενες από το άρθρο 29 της παρούσας 

Προκήρυξης κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου. 

3. Η εξόφληση του τιµολόγιου θα γίνεται µέσα σε 30 ηµέρες από την κατάθεση του. 

4. Με το τιµολόγιο θα κατατίθενται υποχρεωτικά και 

α)Έγγραφο/α φορολογικής ενηµερότητας του αναδόχου ισχύος µέχρι την λήξη της ανωτέρω 

προθεσµίας. 

β) Έγγραφο/α ασφαλιστικής ενηµερότητας του αναδόχου ισχύος µέχρι την λήξη της ανωτέρω 

προθεσµίας. 
 

Άρθρο 34ο: Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη Έκπτωτου του Αναδόχου 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΦΟ∆ΣΑ κρίνει µέσω των αρµόδιων ότι οι εργασίες οι οποίες έχουν 

ανατεθεί στον ανάδοχο δεν έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά, θα τηρούνται οι ακόλουθες ποινικές 

ρήτρες: 

• Για την πρώτη παράβαση όρων ή όρου της σύµβασης, ο ανάδοχος κατ' αρχήν θα υπόκειται σε 

προφορικές και στη συνέχεια έγγραφες παρατηρήσεις των οποίων τα αντίγραφα θα κρατούνται και 

θα τηρούνται στο ΦΟ∆ΣΑ.  

• Σε περίπτωση επανάληψης θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες: 

• Για πρώτη παράβαση πέραν της προφορικής και έγγραφης παρατήρησης 100,00 ευρώ. 

• Για δεύτερη παράβαση 200,00 ευρώ.  

• Για την τρίτη και τις επόµενες παραβάσεις και για κάθε µία 500,00 ευρώ. 

Προκύπτουσα διαφορά τιµής από την ανάθεση των υπηρεσιών σε άλλο ενδιαφερόµενο που είχε λάβει 

µέρος στο διαγωνισµό, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. 

Σε περίπτωση µη εκτέλεσης προγραµµατισµένου δροµολογίου, ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

καταβολή του κόστους που θα επιβαρυνθεί ο σύνδεσµος για µεταφορά του προσωπικού στις 

εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ µε οποιοδήποτε µέσο τους µετακινήσει (λεωφορείο, ιδιωτικό όχηµα, ταξί). 

Η ανωτέρω ποινή ισχύει και στη περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκτέλεσης δροµολογίου µε την 

προϋπόθεση της προειδοποήσης του Αναδόχου 24 ώρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 35ο: Επίβλεψη - Εποπτεία Εργασιών 

Βασικός κριτής της ποιότητας των εργασιών, είναι οι υπεύθυνοι των αρµόδιων Υπηρεσιών του ΦΟ∆ΣΑ, 

οι οποίοι υποχρεούνται να αναφέρουν εγγράφως και ιεραρχικά τις παρατηρήσεις τους. Το προσωπικό 

του αναδόχου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις των ανωτέρω υπευθύνων και να 

συνεργάζεται µε αυτούς. 

Την εποπτεία της εκτέλεσης των συµβατικών εργασιών µεταφοράς προσωπικού: 

1. Ελέγχουν την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

2. Συντάσσουν µε βάση τα εκτελεσθέντα δροµολόγια, τις µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις. 

3. Ελέγχουν ότι ο ανάδοχος διαθέτει καθηµερινά το προβλεπόµενο λεωφορείο. 

4. Προτείνουν προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΦΟ∆ΣΑ τις ποινές στην περίπτωση που δεν θα 

χρησιµοποείται το προβλεπόµενο λεωφορείο και πληρή τους λοιπους τεχνικούς όρους και 
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προτείνουν τις ποινές στις οποίες δε θα χρησιµοποιείται το προβλεπόµενο λεωφορείο ή θα 

εκτελούνται πληµµελώς τα καθήκοντα ή εργασίες. 
 

Άρθρο 36ο: Τήρηση Μέτρων Ασφάλειας 

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλητα: 

• Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

• Να διαθέτει έµπειρο Οδηγό µε δίπλωµα οδήγησης κατηγορίας ∆ (όχι περιορισµενης ακτίνας) 

• Να προβαίνει στη τακτική πλήρη συντήρηση του λεωφορείου 

Β. Σε περίπτωση που ο οδηγός δε συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των υπευθύνων του Φο∆ΣΑ ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τον αντικαταστήσει άµεσα. 
  

Άρθρο 37ο: Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκοµίσει στο ΦΟ∆ΣΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 38ο: Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία µε 

τον ΦΟ∆ΣΑ Καλλιάρχου 17, Τ.Κ. 41221, Λάρισα, τηλ. 2410 289229 φαξ 2410 289262, e-mail: 

fodsalar@otenet.gr, υπεύθυνη: κ. Ιωάννα Παυλοπούλου. 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΦΟ∆ΣΑ 
 

 

Γκουντάρας Αντώνης 

∆ήµαρχος Αγιάς 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό 3/2015 

 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟ∆ΣΑ 
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