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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 21ηΠρ./21ηΣυν./11259/13-5-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος 
6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7) Καναβό Μιλτιάδη τακτικό μέλος, 8) Τσομπάνογλου Φώτιο, 
τακτικό μέλος 9)Αναμουρλόγλου Χρήστο-αναπληρωματικό μέλος και 10)Τσουκαλά 
Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,  
παρά το γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ, 
21ηΠρ./21ηΣυν./11259/13-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος προσήλθε ο κ. Καναβός Μιλτιάδης- 
τακτικό μέλος και  αποχώρησαν οι κ. Τσομπάνογλου Φώτιος -τακτικό μέλος και 
Αναμουρλόγλου Χρήστος -αναπληρωματικό μέλος. 
 Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέμα που αφορά στην «Έγκριση και καθορισμός των όρων 
της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32 παρ. 2γ του ν. 4412/16 για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την 
κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης». 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την με αρ. πρωτ. 11208/13-5-2022 εισήγηση 
από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α’/08-08-2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ιδίως το 
άρθρο 26 παρ. 6 και το άρθρο 32 παρ. 1 (διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση).  

2.  Την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Η 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις (…)   «στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για 
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 
για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση». 

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, του ν. 3861/2010, του άρθρου 130 του ν. 4270/2014 και 
των λοιπών νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτές ισχύουν 
σήμερα. 
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4. Του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 
209 παρ. 9.  

5. του ν. 4727/23-09-2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

6. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

7. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
8. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»]  – (…)» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-07-18) και ιδίως τα άρθρα 203 [όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του  άρθρου 14 του ν. 4625/2019 (Φ.Ε.Κ. 139/τ.Α’/31-
08-2019)] 204, 205 & 206, σε συνδυασμό με την αριθ. πρωτ. 39788/31-07-2018 
σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. Της αριθ. 76928/09-07-2021 ΚΥΑ με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)». 

10. Του Ν. Δ/τος 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων 
οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου δικαίου». 

11. Της αριθ. 5100/1600/10-04-1984 (ΦΕΚ 387/τ.Β΄/1984) Απόφασης του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης Ιδιωτικών 
Αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.». 

12. Του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» 

13. Του Ν. 4782/10-03-2021 
14. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για την προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32  του ν. 4412/2016, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007, η 
εν λόγω σύμβαση δεν εμπίπτει, λόγω της εκτιμώμενης αξίας της, στο πεδίο εφαρμογής 
των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων.  

15. Τις διατάξεις της αριθ. 57654/22-05-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-17).  

16. Τις διατάξεις του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων 
με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α’/13-09-17) και ιδίως το άρθρο 39, 
αναφορικά  με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από δημόσιες συμβάσεις και 
χρηματοδοτήσεις, λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

17. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-99) και ιδίως τα άρθρα 7, 13, 14 και 15. 

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.  
19. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τον οποίο έχουν 

εγγραφεί επαρκείς, διαθέσιμες και εξειδικευμένες ανάλογες πιστώσεις για την 
αντιμετώπιση της δαπάνης αυτής καθώς και τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2023 στον οποίο θα προβλεφθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις.   

20. Το αριθ. πρωτ. 3147/10-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας με 
ΑΔΑΜ: 22REQ1010046949 (πρωτογενές αίτημα). 

21. Την αριθ. πρωτ. 3400/14-02-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
προς τη Δήμαρχο Νέας Ιωνίας για την έκδοση τεκμηριωμένου αιτήματος 
πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης. 

22. Το αριθ. πρωτ. 3553/15-02-2022 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου, περί της 
αναγκαιότητας διάθεσης / ψήφισης της σχετικής δαπάνης. 

ΑΔΑ: Ω5ΑΩΩΚΥ-ΞΨΩ



23. Τις αριθ. 337/17-02-2022, 338/17-02-2022, 339/17-02-2022& 340/17-02-2022 
Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΠΥ), οι  οποίες αφού καταρτίσθηκαν 
και εγκρίθηκαν από τον ΠΟΥ [Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών], υπεγράφησαν 
από τη Δήμαρχο Νέας Ιωνίας, η οποία ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε τη σχετική 
πίστωση σε βάρος των Κ.Α. 15.6413.0002, 15.6483.0001, 15.6413.0001 & 
15.6472.0001, αντίστοιχα. Εν συνεχεία, έλαβαν αριθ. πρωτ.: 3845/17-02-2022 (337/17-
02-2022), 3846/17-02-2022 (338/17-02-2022), 3847/17-02-2022 (339/17-02-2022), & 
3848/17-02-2022 (340/17-02-2022), βεβαιώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της 
παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, καταχωρήθηκε η αντίστοιχη πίστωση στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α 1, 1, 1,  & 1, καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων [Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ] λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
22REQ010075479 [εγκεκριμένο αίτημα] και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο [Πρόγραμμα 
Διαύγεια] λαμβάνοντας τους ακόλουθους ΑΔΑ: ΨΣ56ΩΚΥ-ΘΕΧ, 91ΦΙΩΚΥ-Υ51, 
93ΙΚΩΚΥ-Ι51 & 9ΗΛΛΩΚΥ-ΗΛ5 αντίστοιχα. 

24. Την αριθ.29177/04-03-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης 
μίσθωσης τουριστικών Λεωφορείων (Πούλμαν) για την εξυπηρέτηση των 
κατασκηνωτών της Δημοτικής Κατασκήνωσης καθώς και των δραστηριοτήτων των 
μελών των ΚΑΠΗ και των μαθητών των σχολείων του Δήμου. 

25. Την αριθ. 185/11-05-2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΚΓΣΩΚΥ-Ξ1Θ), 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη ύψους 83.504,74 ευρώ της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης πούλμαν μεταφοράς 
ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
εγκρίθηκε να πραγματοποιηθεί με βάση τα άρθρα 32 για «διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση» και 73, παρ.3 για τη «μη κατάθεση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών» του Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ &  

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ,  
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ: 

 
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ και να ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους ΟΡΟΥΣ της Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 
4412/16, για την διενέργεια της υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των 
αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, ως έχουν στο συνημμένο σχέδιο που ακολουθεί. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει τους ΟΡΟΥΣ της Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση ενημερώνοντας τα μέλη και κατόπιν διεξάγονται 
συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις όπως αυτές καταγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 Την υπ’ αριθμ. 11208/2022 εισήγηση,  
 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ πρωτ. 11208/2022 εισήγηση, 
 Την με αρ.πρωτ. 3144/2022 μελέτη. 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(Επί των καταμετρηθέντων)  
(Επί παρόντων  ΕΝΝΕΑ (9) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 
ΕΝΑ (1) ΚΑΤΑ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσομπάνογλου Φώτιος) 

και 
ΤΡΙΑ (3) ΛΕΥΚΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ., Κανλής Χρήστος, Αναμουρλόγλου 

Χρήστος, Τσουκαλάς Παναγιώτης) 
 

 ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ και ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους ΟΡΟΥΣ της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/16, για 
την διενέργεια της υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, ως έχουν κατωτέρω: 

 

 

Άρθρο 1 

Αναθέτουσα Αρχή - 

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαδικασίας - διαδικτυακός τόπος 

Επωνυμία Δήμος Νέας Ιωνίας 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. 090127044 / Νέας Ιωνίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου 

Πόλη Νέα Ιωνία Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 142 34 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 213-2000476 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  koin@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας   

Αρμόδιος υπάλληλος: Ελένη 

Παπαπαύλου 

Μιχάλης Σουρμελής 

Τηλ. επικοινωνίας.: 210-2770774, 210-

2793916 

E-mail: pa2pavl@yahho.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.neaionia.gr 

 

 

Άρθρο 2 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων 

οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (73.898,00) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

ογδόντα τριών χιλιάδες πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

(83.504,74) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Άρθρο 3 

Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 

ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1. όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). Ο οικονομικός 

φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 
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Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά τους Διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω 

περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα 

Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Όταν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) 

τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

4. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού ή οικονομικός φορέας στον οποίο 

έχει επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ποινή αποκλεισμού κατά το παρελθόν, 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 4 

Χρόνος-Τρόπος -Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι φάκελοι των Προσφορών υποβάλλονται μέχρι την …….η …………. 2020 και ώρα 10:30 

π.μ., είτε: 

(α) με απευθείας κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, είτε 

(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier προς την Αναθέτουσα Αρχή, είτε 

(γ) με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νέας Ιωνίας, ισόγειο Κεντρικού 

Δημαρχιακού Καταστήματος (Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Τ.Κ. 142 34, Νέα Ιωνία 

Αττικής). 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον 

έχουν πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι και την ανωτέρω 

καταληκτική ημέρα και ώρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Οι Προσφορές 

υποβάλλονται μέσα σε ενσφράγιστο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευδιάκριτα και ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
του ………  

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ) 

 

Για την υπηρεσία μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με (διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 32 παρ. 2γ του ν. 4412/16) 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

(ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ) 

 

Αρ. Πρόσκλησης: *(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα) 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο» 

 

 

Εντός του κυρίως φακέλου της Προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -

Τεχνική 

Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

4.1. Περιεχόμενο υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

 

Στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

 

1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 7α του άρθρου 43 του ν. 

4605/2019). 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 

προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
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έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο [2] ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς (παρ. 1 του άρθρου 39 

του ν. 4488/2017).  

[Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του Πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη 

Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 

με την έκδοση του Πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως 

προστέθηκε από την παρ. 46α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019)].  

 

5) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: 

α)«ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 

και 74 του ν. 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση», 

β) «δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)», 

 

6) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι Νομικό Πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια Αρχή (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), 

προσκομίζει σχετικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.  

Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (ενδεικτικά και ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα: 

καταστατικά, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα), συνοδευόμενα από 

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του Νομικού Προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό 

του Γ.Ε.ΜΗ.), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 

Υπεύθυνη Δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 

ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 

φορέα. 

Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της 

διαπραγμάτευσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

7) Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, 

προσκομίζουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
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κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το Πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

Βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 

του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

8) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες και τα 

οχήματα μεταφορών θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.  

Παράλληλα, οφείλουν, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν 

για την υλοποίηση της σύμβασης: 

 
 αντίγραφο άδειας λειτουργίας και ειδικού σήματος λειτουργίας επιχειρήσεων 

Τουριστικών Γραφείων (Γενικού και Εσωτερικού Τουρισμού) από τον ΕΟΤ (ν. 393/1976 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ή τη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας 

Γραφείου Γενικού Τουρισμού, 

 αντίγραφο άδειας επαγγελματικής οδήγησης και Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε οδηγό που θα 

απασχοληθεί στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν, 

 αντίγραφα άδειας κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων  που θα 

χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο, των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των 

οχημάτων από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και των αντίστοιχων καρτών 

καυσαερίου σε ισχύ, 

 αντίγραφο συμβολαίων, μίας εκ των αναγνωρισμένων ασφαλιστικών εταιρειών, 

όπου θα προκύπτει ότι τα προσφερόμενα προς χρήση οχήματα (λεωφορεία) είναι 

ασφαλισμένα για αστική ευθύνη και κάθε περίπτωση αποζημίωσης προς τρίτους 

(επιβαίνοντες), και  

 υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι:  

α) «Έχουμε στην ιδιοκτησία μας τουλάχιστον τέσσερα (4) τουριστικά λεωφορεία 

(πούλμαν) αρίστης κατάστασης με κλιματισμό, τα οποία τηρούν όλες τις σύγχρονες 

προδιαγραφές που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και με έτος 

κατασκευής από το 2005 και μετά.», 

ενώ, σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα λεωφορεία (πούλμαν), ιδιοκτησίας της 

συμμετέχουσας εταιρείας (οικονομικού φορέα), θα δηλώνει επίσης ότι:  

β) «Θα καλύψουμε τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, όπου ζητούνται περισσότερα 

πούλμαν, χρησιμοποιώντας μεταφορικά μέσα που δεν είναι στο όνομα της εταιρείας 

μας και τα οποία θα πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές.»,  

όμως, θα υποχρεούται στην ταυτόχρονη υποβολή και του αντίστοιχου ιδιωτικού 

συμφωνητικού ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του 

ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων (λεωφορείων), το οποίο θα ισχύει για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεσή της. 
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Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση (1), μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν τις περιπτώσεις (2) και (4) εφόσον είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 

 

4.2. Περιεχόμενο υπο-φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

κατακύρωσης, το οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο 

και προσαρτάται στην παρούσα Πρόσκληση. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται, είτε για ένα ΤΜΗΜΑ, ή και για περισσότερα, είτε για 

το σύνολο των τεσσάρων (4) ΤΜΗΜΑΤΩΝ, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα 

περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που συνθέτουν κάθε ένα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ 

αυτά. 

 Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές Προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την 

ίδια ακριβώς τιμή, τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες Προσφορές. Η κλήρωση λαμβάνει χώρα ενώπιων του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Η τιμή Προσφοράς για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτές αναλυτικά αποτυπώνονται στην 

οικονομική Προσφορά του προμηθευτή, παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ‘ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης  και δεν δύναται να υποστούν ουδεμία 

αναθεώρηση/αναπροσαρμογή. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται Προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή στις οποίες καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, είτε ανά είδος είτε εν συνόλω, 

όπως καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και η αρμόδια Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από 

τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων 

τιμών, οι δε προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

Άρθρο 5 

Χρόνος ισχύος Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση για 

διάστημα έξι (6) μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία διενέργειας της 

διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Άρθρο 6 

Λόγοι απόρριψης Προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

Προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, Προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται ως ανωτέρω, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή/και οι εξηγήσεις δεν αξιολογούνται ως αποδεκτές από 

την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική Προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο [2] ή 

περισσότερες Προσφορές, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης Πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών 

α) Η έναρξη υποβολής των Προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή 

ώρα πριν από την ώρα λήξης, ήτοι στις ……..…….. 2020 και ώρα 10:00 π.μ. Η παρέλευση 

του χρόνου κατάθεσης και παραλαβής Προσφορών κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, ενώ μετά 

την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται αποδεκτή καμία άλλη Προσφορά. 

β) Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των Προσφορών την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο Κεντρικού Δημαρχιακού Καταστήματος, Αγίου Γεωργίου 

40 & Αντλιοστασίου). Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, με δυνατότητα  παρουσίας 

των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (εφόσον το 

επιθυμούν), οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 

4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή 

να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της «Τεχνικής ή Οικονομικής Προσφοράς» τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών η 

αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. 

 

Ειδικότερα: 

α) αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος Προσφοράς,  

β)αποσφραγίζεται ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς», 

μονογράφονται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται, ανά φύλλο, 

γ) εν συνεχεία η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, 

δ) ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση & αξιολόγηση των Οικονομικών 

Προσφορών. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει ανά φύλλο, εξετάζει τις 

Οικονομικές Προσφορές και ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα αυτών, προκειμένου να 

διαπιστώσει το βαθμό ανταπόκρισης τους στις απαιτήσεις της οικείας Πρόσκλησης. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συντάσσει ένα και ενιαίο «Πρακτικό 

Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών», στο 

οποίο, μεταξύ άλλων, αποτυπώνονται: i) η αποδοχή ή τυχόν απόρριψη  Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής - Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων (και τους 

λόγους απόρριψής τους), ii) οι Οικονομικές Προσφορές σε Πίνακα (κατά σειρά 

μειοδοσίας), iii) ο ανάδοχος οικονομικός φορέας.  

ε) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου [Οικονομική Επιτροπή], η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 

αυτής στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς μαζί με αντίγραφο του ανωτέρω 

Πρακτικού. Κατά της ανωτέρω απόφασης εμφιλοχωρεί Προδικαστική Προσφυγή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/16. 

Κατά τα ανωτέρω στάδια της διαδικασίας η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει αίτημα στους 

συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση και να ζητήσει διευκρινίσεις επί των 

δικαιολογητικών της Προσφοράς τους (άρθρο 102 του ν. 4412/16). 

 

Άρθρο 8 

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει Πρόσκληση στον ανάδοχο, με την 

οποία τον καλεί: 

α) να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

τέσσερα (4) % υπολογιζόμενης επί της εκτιμώμενης αξίας (εκτός ΦΠΑ) του τμήματος 

ή των τμημάτων τα οποία ανατέθηκαν στον/ους εκάστοτε ανάδοχο/ους και η 

οποία κατατίθεται μέχρι την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος κατά 

τέσσερεις [4] μήνες από το συμβατικό χρόνο παροχής των υπηρεσιών, διάστημα 

υπολογιζόμενο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Θα επιστραφεί δε μετά 

την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών του αντικειμένου της σύμβασης. 

β) να προσέλθει, δια του νομίμου εκπροσώπου του, για την υπογραφή του οικείου 

Συμφωνητικού, εντός τασσόμενης προθεσμίας δέκα [10] ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής Πρόσκλησης. Το Συμφωνητικό έχει δε αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω Συμφωνητικό μέσα 

στην τιθέμενη προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του Συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 

4412/16. 

 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της προμήθειας τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
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βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και 

τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της προμήθειας, 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 10 

Χρηματοδότηση - Πληρωμή Αναδόχου – Κρατήσεις 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους [2022] 

καθώς και τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και θα συνεχισθεί 

ως συνεχιζόμενη δαπάνη όπως αποδεικνύεται από την έκδοση των αριθ. 337/17-02-

2022, 338/17-02-2022, 339/17-02-2022 & 340/17-02-2022 Αποφάσεων Ανάληψης 

Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΠΥ). 

 

Άρθρο 11 

Διάρκεια της σύμβασης – Παράδοση/Παραλαβή 

Η διάρκεια της σύμβασης που αφορά στην παροχή μεταφοράς ατόμων, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, 

ορίζεται ανά περίπτωση μεταφοράς, ως εξής:  

 των μελών Κ.Α.Π.Η. του Δήμου σε ημερήσιες εκδρομές, συνεστιάσεις και θεατρικές 

παραστάσεις: από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως και τις 31 Μαΐου 

2023,  

 των μελών Κ.Α.Π.Η. του Δήμου σε θαλάσσια μπάνια: από 20 Ιουνίου έως και τις 29 

Ιουλίου 2022, 
 των κατασκηνωτών και των φιλοξενούμενων της Δημοτικής Κατασκήνωσης: από 20 

Ιουνίου έως και 13 Αυγούστου 2022 

 των μαθητών σχολείων του Δήμου σε παρελάσεις, εκδηλώσεις αθλητικές και μη, 
μαθητικά πρωταθλήματα κ.α.: από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως και 

τις 31 Μαΐου 2023. 

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί βάσει του άρθρου 217 του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 12 

Έγγραφα Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι τα ακόλουθα: 

1. Το Συμφωνητικό. 

2. Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

3. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση και τον καθορισμό των όρων της 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για 

την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/16. 

4. Η αριθ. 185/11-05-2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΚΓΣΩΚΥ-Ξ1Θ), 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη ύψους 83.504,74 ευρώ της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης πούλμαν μεταφοράς 

ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

εγκρίθηκε να πραγματοποιηθεί με βάση τα άρθρα 32 για «διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση» και 73, παρ.3 για τη «μη κατάθεση των απαραίτητων 
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δικαιολογητικών» του Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

5. Η Προσφορά του Αναδόχου. 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΛΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
                                        
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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