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ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2019, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ
& ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20 & 21 ΜΑΪΟΥ 2019
(ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ).

ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας –
Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας, αφορά την ενοικίαση δεκατεσσάρων
(14) λεωφορείων 50 θέσεων με οδηγό, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των
επισκεπτών στο νησί μας κατά την περίοδο των εκδηλώσεων ΠΑΣΧΑ 2019 (12
λεωφορεία για ΠΑΣΧΑ), όπως επίσης και για τις εκδηλώσεις της 155ης Επετείου
της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα (2 λεωφορεία για 21Η Μαϊου) για την
μεταφορά των φιλοξενουμένων
Εκπροσώπων & Αντιπροσωπειών των
Αδελφοποιημένων Πόλεων με το Δήμο μας, στο πλαίσιο της 155ης Επετείου της
Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, στις 20/05 το βράδυ & 21/05 το πρωί ,
προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν.
1) ΠΑΣΧΑ 2019:
Ενοικίαση (12) δώδεκα λεωφορείων 50 θέσεων με οδηγό
Οι διαδρομές των λεωφορείων είναι οι εξής:
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -(4 λεωφορεία 50 θέσεων)
Μεταφορά επισκεπτών για τις εκδηλώσεις από 15:00 έως 01.00 με
1η διαδρομή: Νέο Λιμάνι- Σπηλιά
2η διαδρομή: Αεροδρόμιο κολώνα Ντούγκλας, και

την μεταφορά το απόγευμα (ενδεικτική ώρα 17.00-18.00) της Φιλαρμονικής
Εταιρείας «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» και της Δημοτικής Χορωδίας «SAN GIAKOMO» στο Α΄
Δημοτικό Νεκροταφείο, προκειμένου να συμμετάσχουν στην περιφορά του Επιταφίου.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ-(4 λεωφορεία 50 θέσεων )
Μεταφορά επισκεπτών για τις εκδηλώσεις από 07.30 έως 14.30 με
1η διαδρομή: Νέο Λιμάνι- Σπηλιά
2η διαδρομή: Αεροδρόμιο κολώνα Ντούγκλας,
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ- (4 λεωφορεία 50 θέσεων )
Μεταφορά επισκεπτών για τις εκδηλώσεις από 19.00 έως 02.00
1η διαδρομή: Νέο Λιμάνι- Σπηλιά
2η διαδρομή: Αεροδρόμιο κολώνα Ντούγκλας
(Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν 24 δρομολόγια: Σαρόκο – Γαρίτσα - Σαρόκο)
2) 21η ΜΑΪΟΥ 2019 :
Ενοικίαση (2) δύο λεωφορείων 50 θέσεων με οδηγό
Οι διαδρομές των λεωφορείων είναι οι εξής:
20 Μαίου το βράδυ-(1 λεωφορείο 50 θέσεων )
Μεταφορά των φιλοξενουμένων
Εκπροσώπων & Αντιπροσωπειών των
Αδελφοποιημένων Πόλεων με το Δήμο μας από ξενοδοχείο εντός Δημοτικής
Ενότητας Κερκυραίων - Ιστορικό Κέντρο - ξενοδοχείο εντός Δημοτικής Ενότητας
Κερκυραίων
21 Μαίου πρωί -(1 λεωφορείο 50 θέσεων )
Μεταφορά των φιλοξενουμένων
Εκπροσώπων & Αντιπροσωπειών των
Αδελφοποιημένων Πόλεων με το Δήμο μας από ξενοδοχείο εντός Δημοτικής
Ενότητας Κερκυραίων - Ιστορικό Κέντρο - ξενοδοχείο εντός Δημοτικής Ενότητας
Κερκυραίων
(Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν 4 δρομολόγια )
Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής, ως κάτωθι:
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2019 (Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Μ.
ΣΑΒΒΑΤΟΥ) & 21ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 Κ.Α.Ε: 15.6414.002 «Μεταφορές εν γένει».

Α/Α

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ποσότητα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ 2019
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1

Ενοικίαση λεωφορείων 50
θέσεων με οδηγό :
1η διαδρομή: Νέο ΛιμάνιΣπηλιά
2η διαδρομή: Αεροδρόμιο κολώνα
Ντούγκλας,

4 λεωφορεία για
Μ. Παρασκευή

555,00 Ευρώ

2.220,00 Ευρώ

Για μεταφορά επισκεπτών για τις
εκδηλώσεις από 15:00 έως 01.00
Και για την μεταφορά το
απόγευμα (ενδεικτική ώρα
17.00-18.00) της Φιλαρμονικής
Εταιρείας «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» και
της Δημοτικής Χορωδίας «SAN
GIAKOMO» στο Α΄ Δημοτικό
Νεκροταφείο, προκειμένου να
συμμετάσχουν στην περιφορά του
Επιταφίου.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ Από 07.30
έως 14.30
Ενοικίαση λεωφορείων 50
θέσεων με οδηγό :
η

1 διαδρομή: Νέο Λιμάνι- Σπηλιά

4 λεωφορεία για
Μ. Σάββατο
πρωί

500,00 Ευρώ

2.000,00 Ευρώ

2η διαδρομή: Αεροδρόμιο κολώνα
Ντούγκλας,
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Από 19.00 έως 02.00
Ενοικίαση λεωφορείων 50
θέσεων με οδηγό :
1η διαδρομή: Νέο Λιμάνι- Σπηλιά
2η διαδρομή: Αεροδρόμιο κολώνα
Ντούγκλας

4 λεωφορεία για
Μ. Σάββατο
απόγευμα

555,00 Ευρώ

2.220,00 Ευρώ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 21 ΜΑΙΟΥ 2019
2

Ενοικίαση λεωφορείων 50
θέσεων με οδηγό
20 ΜΑΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
Διαδρομή από ξενοδοχείο εντός
Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων
- Ιστορικό Κέντρο - ξενοδοχείο
εντός Δημοτικής Ενότητας
Κερκυραίων

1 λεωφορείο

500,00 Ευρώ
500,00 Ευρώ

21 ΜΑΙΟΥ ΠΡΩΙ
Διαδρομή από ξενοδοχείο εντός
Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων
- Ιστορικό Κέντρο - ξενοδοχείο
εντός Δημοτικής Ενότητας
Κερκυραίων

1 λεωφορείο

500,00 Ευρώ

500,00 Ευρώ

Μερικό σύνολο: 7.440,00€
Φ.Π.Α. 24%:
1.785,60€
ΣΥΝΟΛΟ :
9.225,60€

Η δαπάνη της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσιών θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε
15.6414.002 «Μεταφορές εν γένει» του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού
Οικονοµικού Έτους 2019.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
∆.Ε. ∆/ΚΩΝ ΓΡΑΜ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
∆Ε-Β ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑ∆ΙΝΟΥ
ΠΕ-Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ποσότητα

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ 2019
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1

Ενοικίαση λεωφορείων 50
θέσεων με οδηγό:
1η διαδρομή: Νέο ΛιμάνιΣπηλιά
2η διαδρομή: Αεροδρόμιο κολώνα
Ντούγκλας,

4 λεωφορεία
για Μ.
Παρασκευή

Για μεταφορά επισκεπτών για τις
εκδηλώσεις από 15:00 έως 01.00
Και για την μεταφορά το
απόγευμα (ενδεικτική ώρα
17.00-18.00) της Φιλαρμονικής
Εταιρείας «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» και
της Δημοτικής Χορωδίας «SAN
GIAKOMO» στο Α΄ Δημοτικό
Νεκροταφείο, προκειμένου να
συμμετάσχουν στην περιφορά του
Επιταφίου.

==============
=============

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ Από 07.30
έως 14.30
Ενοικίαση λεωφορείων 50
θέσεων με οδηγό :
1η διαδρομή: Νέο Λιμάνι- Σπηλιά
2η διαδρομή: Αεροδρόμιο κολώνα
Ντούγκλας,

4 λεωφορεία
για Μ.
Σάββατο πρωί

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Από 19.00 έως 02.00
Ενοικίαση λεωφορείων 50
θέσεων με οδηγό :
1η διαδρομή: Νέο Λιμάνι- Σπηλιά

4 λεωφορεία
για Μ.
Σάββατο
απόγευμα

2η διαδρομή: Αεροδρόμιο κολώνα
Ντούγκλας
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 21 ΜΑΙΟΥ 2019
2

Ενοικίαση λεωφορείων 50
θέσεων με οδηγό
20 ΜΑΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
Διαδρομή από ξενοδοχείο εντός
Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων
- Ιστορικό Κέντρο - ξενοδοχείο
εντός Δημοτικής Ενότητας
Κερκυραίων

1 λεωφορείο

21 ΜΑΙΟΥ ΠΡΩΙ
Διαδρομή από ξενοδοχείο εντός
Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων
- Ιστορικό Κέντρο - ξενοδοχείο
εντός Δημοτικής Ενότητας
Κερκυραίων

1 λεωφορείο

Μερ. Σύνολο:
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΟ:

Ο Προσφέρων
Κέρκυρα …………………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2019, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20 & 21 ΜΑΪΟΥ 2019
(ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ)

Κ.Α. 15.6414.002 «Μεταφορές εν γένει»
ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενοικίαση δεκατεσσάρων (14) λεωφορείων
50 θέσεων με οδηγό, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των επισκεπτών στο νησί μας
κατά την περίοδο των εκδηλώσεων ΠΑΣΧΑ 2019 (12 λεωφορεία για ΠΑΣΧΑ), όπως
επίσης και για τις εκδηλώσεις 21ης ΜΑΙΟΥ 2019 (2 λεωφορεία για 21Η Μαϊου) για
την μεταφορά των φιλοξενουμένων
Εκπροσώπων & Αντιπροσωπειών των
Αδελφοποιημένων Πόλεων με το Δήμο μας, στο πλαίσιο της 155ης Επετείου της
Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4-177/28-3-2019
απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 2ο:

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τις διατάξεις:
1. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και

αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»
3. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις»
5. Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης
6. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων»
8. Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-32013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»
9. Του Άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012
τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου
Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρα 63 & 66
11. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές ΑπλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις»
12. Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή
ΕΣΗΔΗΣ»
13. Του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
14. Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »
ΑΡΘΡΟ 3ο:

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

«Τεύχη Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει
δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των
τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
α. Συγγραφή Υποχρεώσεων
β. Προϋπολογισμός Μελέτης
γ. Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή
δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση λεωφορείων έχει προϋπολογισμό 9.225,60 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με CPV 60172000-4 (Ενοικίαση λεωφορείων και
πούλμαν με οδηγό.
Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετική πίστωση από τον Κ.Α.15.6414.002 με τίτλο
«Μεταφορές εν γένει», στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας για το έτος
2019.
ΑΡΘΡΟ 5ο:

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση
τιμής , για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 6ο:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ,
β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το
Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. , οι οποίοι
έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή /και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 7ο:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους «διαγωνιζόμενους και υποβάλλονται
μέσα σε ενιαίο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται
ευκρινώς:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο:« ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2019, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20 & 21
ΜΑΪΟΥ 2019(ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ)».

Προϋπολογισμού μελέτης : 9.225,60 € (με Φ.Π.Α. 24%)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
/04/2019).
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:
α) Το σύνολο των κάτωθι δικαιολογητικών :
1.Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται
στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
2.Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν
λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3.Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων
73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν
να αποκλεισθούν.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολή της
προσφοράς, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψη σύμβασης.
Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων
Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Σε περίπτωση νομικών προσώπων ζητούνται τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης
με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

β) Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται τα μισθωμένα οχήματα να είναι ασφαλισμένα καθ’ όλη τη
διάρκεια της μίσθωσης. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές που
ενδεχόμενα μπορεί να υποστεί το λεωφορείο ή για τις ζημιές προς τρίτους,
αποκλειόμενου ρητώς οποιουδήποτε λόγου ή ευθύνης του Δήμου.

Την ευθύνη έναντι της υπηρεσίας για τον οδηγό του οχήματος , εφόσον δεν είναι ο
ίδιος ο εκμισθωτής , φέρει ακέραια ο τελευταίος, ο οποίος υποχρεούται στην άμεση
αντικατάσταση του οδηγού, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως αυτού προς τις
διατάξεις της παρούσης ή σε περίπτωση ακαταλληλότητας του σχετιζόμενου προς
αυτές , όπως και κατά την περί αυτού κρίση της Υπηρεσίας
Όλα τα έξοδα κίνησης και λειτουργίας κάθε εκμισθωμένου οχήματος, καύσιμα,
λιπαντικά, ελαστικά, έξοδα συντήρησής του, σούστες, ανταλλακτικά, φθορές,
καθαρισμός, λίπανση κ.λ.π. ως και η μισθοδοσία του οδηγού, βαρύνουν τον
εκμισθωτή , τον οποίο βαρύνει επίσης η υποχρέωση όπως με δαπάνες του επιμελείται
για την συντήρηση του μισθωμένου οχήματος σε καθαρή πάντοτε κατάσταση και τη
διατήρηση αυτού συνεχώς σε καλή κατάσταση λειτουργίας και κινήσεως.
Οποιαδήποτε ακαταλληλότητα του μισθωμένου οχήματος , κατά την απόλυτη κρίση
της υπηρεσίας, η οποία θα παρουσιαστεί μετά την χρονολογία της υπογραφής της
σύμβασης ως και η ενδεχόμενη άρνηση του εκμισθωτή ανάληψη ή πλημμελής εν
γένει εκτέλεση αυτής, η μη συμμόρφωση προς οιανδήποτε των διατάξεων της
παρούσης η εν γένει ανυπακοή του εκμισθωτή ή του υπ’ αυτού απασχολούμενου
οδηγού του οχήματος στις εκάστοτε εντολές ή οδηγίες της υπηρεσίας, οι ενδεχόμενες
συνεχείς αργίες του αυτοκινήτου λόγω βλαβών ή άλλων αιτιών, παρέχουν σε κάθε
περίπτωση στο Δήμο το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς και χωρίς
την τήρηση καμιάς προθεσμίας και να διεκδικήσει κάθε ενδεχόμενη θετική ή
αποθετική επελθούσα σε αυτό ζημία, η οποία εισπράττεται σύμφωνα με την περί
εισπράξεων δημοσίων εσόδων διαδικασία.
Σε περίπτωση βλάβης του λεωφορείου κατά τη διάρκεια της μετακίνησης ο
εκμισθωτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει λεωφορεία 50 θέσεων. Τα λεωφορεία να είναι
σύγχρονα και σε άριστη κατάσταση, να διαθέτουν κλιματισμό, μικροφωνική
εγκατάσταση, και να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, κατ’ εφαρμογή του Φ.Ε.Κ. 599
/τ.Β΄/6.5.2010.
Να προσκομίσει αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων που προτίθεται
να χρησιμοποιήσει, καθώς και σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο να
προκύπτει η κάλυψη των οχημάτων για το διάστημα της διαδρομής.
Να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που διασφαλίζουν την καλή
λειτουργία των οχημάτων (π.χ. έλεγχος ΚΤΕΟ – κάρτα καυσαερίων).
Να είναι συνεπής στην ώρα αναχώρησης που έχει ορισθεί και η συμπεριφορά των
οδηγών θα πρέπει να είναι κόσμια και προς τα μέλη και προς τους εργαζόμενους
συνοδούς. Σε διαφορετική περίπτωση θα υφίσταται τις νόμιμες κυρώσεις.
Να αποδεχθεί τις ακριβείς ημερομηνίες, την ώρα αναχώρησης, την ώρα επιστροφής
καθώς και τα συγκεκριμένα σημεία προορισμού θα υποδειχθούν από τη διεύθυνση
της Κοινωνικής Προστασίας -Παιδείας – Πολιτισμού του Δήμου, η οποία θα έχει και
την ευθύνη να ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στην ημερομηνία της
πραγματοποίησης των διαδρομών και τον αριθμό των απαιτουμένων λεωφορείων.
Να αποδεχθεί το δικαίωμα της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας, να
χρησιμοποιήσει λιγότερα λεωφορεία ανάλογα με τη συμμετοχή των μελών.
ΑΡΘΡΟ 9ο:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας για την ενοικίαση λεωφορείων είναι από την
υπογραφή της σύμβασης και έως τις 25 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα
εκδηλώσεων του Δήμου Κέρκυρας.
Η παροχή υπηρεσίας για την ενοικίαση λεωφορείων , θα πραγματοποιηθεί με
ευθύνη, προσωπικό και έξοδα του αναδόχου. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη
υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσία μπορούν να
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έκπτωση του
αναδειχθέντος αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10ο:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνεται ανά εκδήλωση, σύμφωνα με τις
τελικές ημερομηνίες των εκδηλώσεων που θα δίνονται στον ανάδοχο από τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και από το
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα του
δίδονται.
Η υλοποίηση θα γίνετε σε συνεννόηση με τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπάλληλο του
Τμήματος πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς και θα ειδοποιείτε η αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, όπως έχει ορισθεί με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κέρκυρας, η οποία θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Η παρακολούθηση, επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υπηρεσιών του Αναδόχου γίνεται βάσει των άρθρων 216, 219, 220 του Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 11ο:

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από τον ανάδοχο τα απαραίτητα
τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 12ο:

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο
72 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή
της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε
διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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