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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του προγράµµατος “Livelihood and Education support in Greece”, σε συνεργασία 

µε τον διεθνή Οργανισµό IOCC, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν 

προσφορές για την «Ενοικίαση ενός (1) εικοσαθέσιου λεωφορείου που θα 

χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά παιδιών προσφύγων του Ελαιώνα στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο «Δηµήτρειο» Κέντρο 

Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.  

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάµει του από 17/01/2017 Δ.Σ. της «Αποστολής». 

Αποστολή προσφορών µέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:30: 

• Στην ταχυδροµική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,  

µε την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενοικίαση 

ενός (1) εικοσαθέσιου λεωφορείου που θα χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά 

παιδιών προσφύγων του Ελαιώνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο «Δηµήτρειο» Κέντρο 

Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

«Livelihood and Education support in Greece». 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωµάς Βλάχος, 2130184449 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ 

ΕΙΚΟΣΑΘΕΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟΥ 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ιδρύθηκε το 2010 µε τη µορφή 

αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, µε εθνική και διεθνή εµβέλεια, η οποία 

κυρίως δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό 

χώρο. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εκτέλεση, µε σύγχρονα µέσα, 

τεχνογνωσία και ευελιξία, του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου, ώστε αυτό 

να ανταποκρίνεται άµεσα και αποτελεσµατικά στις σύγχρονες ανάγκες και 

απαιτήσεις µιας διαρκώς και ταχύτατα µεταβαλλόµενης κοινωνίας. Στοχεύει 

στη συστηµατική και δυναµική της συµµετοχή σε έργα µε φιλανθρωπική και 

ανθρωπιστική αφενός, αλλά και αναπτυξιακή αφετέρου διάσταση, εστιάζοντας 

στους τοµείς της κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας και συνοχής, της υγείας, του 

πολιτισµού, και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Στο πλαίσιο των ως άνω καταστατικών της σκοπών και των φιλανθρωπικών 

δράσεων που αναπτύσσει, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» υλοποιεί το πρόγραµµα “Livelihood 

and Education support in Greece”, σε συνεργασία µε τον διεθνή οργανισµό IOCC, για 

το διάστηµα από 01/02/2017 έως 31/05/2017.  

ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείµενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η 

υποβολή προσφορών για την ενοικίαση ενός (1) εικοσαθέσιου λεωφορείου  

που θα χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά είκοσι (20) παιδιών προσφύγων του 

Ελαιώνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα 

αναπτυχθούν στο «Δηµήτρειο» Κέντρο Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
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που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αναθέτουσας, επί της οδού Αγ. 

Κωνσταντίνου 7, στο Μοσχάτο Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους που 

παρατίθενται κατωτέρω. 

1.2. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης.  

1.3. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε ογδόντα τρεις (83) ηµέρες,  αρχόµενη 

από 01/02/2017 και λήγουσα την 31/05/2017 

ΆΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 2.1.Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 

Διεύθυνση Αναθέτουσας: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα 

Τηλ.: 2130 18 4 400 

Fax: 210 9246740 

EMAIL: info@mkoapostoli.gr 

2.2. Ανάρτηση της περίληψης της Πρόσκλησης, του σώµατος της Πρόσκλησης 

και των Παραρτηµάτων αυτής, θα γίνει στην Ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

www.mkoapostoli.gr.  

2.3. Αντίγραφο της Πρόσκλησης και των παραρτηµάτων που την συνοδεύουν, 

µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι, από την έδρα της Αναθέτουσας 

Αρχής, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσµος, 11743, Αθήνα Τµήµα 

Προµηθειών, Υπεύθυνος Θωµάς Βλάχος, τηλ. επικοινωνίας : 2130184400, κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ.  

ΆΡΘΡΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται στο 

ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00€) χωρίς  Φ.Π.Α. 
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3.2. Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει µε πόρους της Αναθέτουσας µέσω 

χρηµατοδότησης του αναφερόµενου στο Προοίµιο της παρούσης προγράµµατος. 

ΆΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

4.1. Τα δροµολόγια θα λαµβάνουν χώρα ως εξής: 

Τρίτη- Παρασκευή 

1ο Δροµολόγιο 

Αναχώρηση: 08:30 Αγ. Πολυκάρπου 89, Ελαιώνας (Δοµή Φιλοξενίας Προσφύγων 

Ελαιώνα)  

Άφιξη: Αγ. Κωνσταντίνου 7, Μοσχάτο («Δηµήτρειο» Κέντρο Δηµιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών) 

2ο Δροµολόγιο 

Αναχώρηση: 12:00 Αγ. Κωνσταντίνου 7, Μοσχάτο («Δηµήτρειο» Κέντρο 

Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) 

Άφιξη: Αγ. Πολυκάρπου 89, Ελαιώνας (Δοµή Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα) 

Σάββατο 

1ο Δροµολόγιο 

Αναχώρηση: 09:30 Αγ. Πολυκάρπου 89, Ελαιώνας (Δοµή Φιλοξενίας Προσφύγων 

Ελαιώνα) 

Άφιξη: Αγ. Κωνσταντίνου 7, Μοσχάτο («Δηµήτρειο» Κέντρο Δηµιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών) 

2ο Δροµολόγιο 

Αναχώρηση: 14:00 Αγ. Κωνσταντίνου 7, Μοσχάτο («Δηµήτρειο» Κέντρο 

Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) 

Άφιξη: Αγ. Πολυκάρπου 89, Ελαιώνας (Δοµή Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα) 
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4.2. Συνολικά και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας θα λάβουν 

χώρα 166 διαδροµές. Σε περίπτωση αλλαγής των δροµολογίων ο Ανάδοχος θα 

ενηµερώνεται εγκαίρως. 

ΆΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί. 

(β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

(γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών, 

εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε 

το αντικείµενο της παρούσας. 

ΆΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1. Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει), στην οποία θα 

πρέπει να αναγράφουν: α) τα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας στην οποία 

συµµετέχουν β) ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 

ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι γ) τον αριθµό κυκλοφορίας του 

λεωφορείου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου 

καθώς τον αριθµό των θέσεων αυτών σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας 

έκαστου δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, 

ασφαλιστήρια, άδεια οδήγησης) είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν 

στην κατοχή τους.  

6.2. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου που θα 

χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του δροµολογίου.  

6.3. Φωτοαντίγραφο του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο  

6.4. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίου συµβολαίου του λεωφορείου που θα 

χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του δροµολογίου.  

6.5. Φωτοαντίγραφο της Άδειας οδήγησης του οδηγού. Στην περίπτωση που το 

λεωφορείο δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση 
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υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που 

να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη 

µεταφορά παιδιών προσφύγων για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την 

πλήρη εκτέλεση αυτής.  

6.6. Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 

του αρ. 73 Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που κάποιος συµµετέχων στη διαδικασία 

της διαπραγµάτευσης, λόγω της σύντοµης χρονικής προθεσµίας που τίθεται για 

την κατάθεση των δικαιολογητικών , δεν καταθέσει ποινικό µητρώο οφείλει να 

καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει : 

α) ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήµατα του αρ. 73 Ν. 4412/2016 και β) ότι δεσµεύεται να καταθέσει το 

απόσπασµα ποινικού µητρώου σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης.  

6.7. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, από την οποία να προκύπτει ότι 

µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήµεροι 

φορολογικά και ασφαλιστικά. 

ΆΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7.1. Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A’ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

αυτής.  

7.2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ. 

7.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε 

συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7.4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 

του προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των 

τιµών της προσφοράς του.  
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7.5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προµηθευτής 

οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η 

αξιοπιστία της προσφοράς. 

7.6. Στην προσφερόµενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαµβάνονται όλες οι 

τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, µεταφοράς και 

διανοµής και εν γένει ό,τι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που 

προβλέπεται στην πρόσκληση. 

7.7. Η προσφερόµενη τιµή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το οικονοµικό 

αντικείµενο της Πρόσκλησης, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.  

7.8. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε 

ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, 

διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε 

εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 

µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριµένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό 

της. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο 

πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. 

Κόσµος (πλ. Κυνοσάργους), Αθήνα, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, µέχρι την 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00.  

8.2. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 

αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.  

8.3. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες στους 

προσφέροντες. 

8.4. Επιτρέπεται ταχυδροµική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδροµική 

αποστολή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθµό 
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πρωτοκόλλου από την «Αποστολή» µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά 

αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα των προηγούµενων 

διατάξεων δεν λαµβάνονται υπόψη.  

8.5. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή 

της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  

8.6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην «Αποστολή», στην Ελληνική γλώσσα, 

µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που 

περιέχει η προσφορά είναι διατυπωµένο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, 

θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.  

8.7. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 

από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν 

διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος της 

Πρόσκλησης.  

8.8. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται 

συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, 

συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της 

έννοιάς τους.  

8.9. Επισηµαίνεται ότι: 

• Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή τροποποίηση της 

προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 
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Αξιολόγησης Προσφορών εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Επίσης, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που θέτουν οποιονδήποτε όρο αναπροσαρµογής  

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 

αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη της Επιτροπής.  

• Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλλει προσφορά µόνος ή 

συµµετέχοντας σε µόνο ένα σχήµα. 

• Η συµµετοχή µιας επιχείρησης στην Πρόσκληση σε περισσότερες από µία 

υποβαλλόµενες προσφορές διαγωνιζοµένων αποτελεί λόγο αποκλεισµού 

όλων των υποβαλλόµενων προσφορών στις οποίες συµµετέχει.  

• Μετά την υποβολή της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν 

διευκρινήσεις επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, µόνο όταν 

αυτές ζητούνται είτε από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών κατά την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε µε έγγραφο της 

«Αποστολής» µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

Από τις ανωτέρω διευκρινήσεις λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από 

την αρµόδια Επιτροπή. 

• Σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

που εµπίπτουν στη σφαίρα του εµπορικού απορρήτου, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 

στοιχεία αυτά.  

8.10. Όλα τα πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή 

σε επικυρωµένα αντίγραφα.  

8.11. Η προσφορά υποβάλλεται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισµένος 

φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους (2) σφραγισµένους 

επιµέρους φακέλους («υποφακέλους»): 

8.11.1 Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα 

νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 
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περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης σε ένα (1) 

πρωτότυπο. 

8.11.2. Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισµού 

είναι χωριστός και σφραγισµένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς των συµµετεχόντων. 

8.11.3. Το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνει τον Πίνακα 

του Παραρτήµατος Α’ της παρούσας Πρόσκλησης.  

8.11.4. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία, διεύθυνση, 

αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-

mail) του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις παρακάτω ενδείξεις:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ενοικίαση ενός (1) 

εικοσαθέσιου λεωφορείου που θα χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά παιδιών 

προσφύγων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα 

αναπτυχθούν στο «Δηµήτρειο» Κέντρο Δηµιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Livelihood and Education support in 

Greece». 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» 

Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών έως: Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 

14:30. 

ΆΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

9.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού στην ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 

στην παρούσα, στα γραφεία της «Αποστολής» παρουσία των προσφερόντων ή 

των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, σε µια ενιαία διαδικασία.  

9.2. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:  
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- Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και αποσφραγίζεται.  

-Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής τα οποία µονογράφονται και ελέγχονται ως προς την ορθότητα και 

την πληρότητά τους. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται 

και τοποθετούνται, χωρίς να ανοιχτούν, µέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς.  

- Ακολουθεί αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων, για όσες προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο έλεγχου των φακέλων Δικαιολογητικών 

Συµµετοχής.  

- Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς 

αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.  

- Συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και 

ακολουθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.  

- Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη συνολική 

οικονοµική προσφορά εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές µε βάση την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής 

και τους όρους της πρόσκλησης.  

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ο Ανάδοχος µετά την κατακύρωση θα πρέπει:  

10.1. Να υπογράψει την σύµβαση µέσα σε δυο (2) το αργότερο εργάσιµες ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κατακύρωσης, µετά από πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

10.2. Η πληρωµή για τη µεταφορά των παιδιών προσφύγων διενεργείται από την 

«Αποστολή» εντός του πρώτου δεκαήµερου εκάστου µηνός µε βάση τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

1. Πρωτότυπο τιµολόγιο του αναδόχου. 
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2. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα της Εταιρείας. 

3. Βεβαίωση της Επιστηµονικά Υπεύθυνης του Κ.Δ.Α.Π. Μοσχάτου – Ταύρου ή 

του Υπεύθυνου Έργου ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα η καθηµερινή 

µεταφορά των παιδιών προσφύγων σύµφωνα µε την οικεία σύµβαση. 

10.3. Τα έξοδα µεταφοράς, η απασχόληση των οδηγών και οι τυχόν νόµιµες 

κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον µεταφορέα. 

10.4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την «Αποστολή». 

10.5. Δεν καταβάλλεται τίµηµα στην Εταιρεία: 

• Για τις ηµέρες που δε λειτουργεί το Κ.Δ.Α.Π. Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν 

συνεννόησης της Εταιρείας µε την Επιστηµονικά Υπεύθυνη αυτού και τον 

Υπεύθυνο Προγράµµατος εκ µέρους της «Αποστολής».  

• Όταν δεν πραγµατοποιηθεί δροµολόγιο, από υπαιτιότητα της Εταιρείας. 

• Όταν δεν πραγµατοποιηθεί δροµολόγιο λόγω κακοκαιρίας και εφόσον το 

Κ.Δ.Α.Π. Μοσχάτου – Ταύρου δεν λειτουργήσει εξ αυτού του λόγου. 

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων 

δροµολογίων, από υπαιτιότητα της Εταιρείας ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του 

µεταφορικού µέσου, η Εταιρεία υποχρεούται να µεριµνήσει για την µε κάθε 

τρόπο ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και τις 

κείµενες σχετικές διατάξεις, µεταφορά των παιδιών προσφύγων. 

ΆΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

11.1 Η Αποστολή έχει την ευχέρεια:  

-Να ακυρώσει την παρούσα Πρόσκληση σε οποιαδήποτε φάση βρίσκεται αυτή.  

-Να επαναπροκηρύξει την Πρόσκληση αν δεν ευοδωθεί η παρούσα.  
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11.2. Εκ της ασκήσεως των ανωτέρω δικαιωµάτων εκ µέρους της Αποστολής 

ουδέν απολύτως δικαίωµα αποζηµιώσεως δηµιουργείται εις ουδένα και δι' 

οιανδήποτε αιτία.  

11.3. Άπαντες οι όροι της πρόσκλησης είναι υποχρεωτικοί. 

ΆΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Η παρούσα πρόσκληση αποτελείται από το σώµα της Προσκλήσεως, το 

Παράρτηµα Α’ (Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς), και το Παράρτηµα Β’ 

(Σχέδιο της Συµβάσεως) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

Κωνσταντίνος Δήµτσας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	

Παράρτημα	Α.	Υπόδειγμα	Οικονομικής	Προσφοράς	

Για	 το	 έργο:	 «Ενοικίαση	 ενός	 (1)	 εικοσαθέσιου	 λεωφορείου	 που	 θα	

χρησιμοποιηθεί	για	τη	μεταφορά	παιδιών	προσφύγων	του	Ελαιώνα	στο	

πλαίσιο	 εκπαιδευτικών	 δραστηριοτήτων	 που	 θα	 αναπτυχθούν	 στο	

«Δημήτρειο»	 Κέντρο	 Δημιουργικής	 Απασχόλησης	 Παιδιών	 στο	 πλαίσιο	

του	Προγράμματος	«Livelihood	and	Education	support	in	Greece».	

Προς	

Αστική	μη	Κερδοσκοπική	

Εταιρία	‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’	της	

Ιεράς	Αρχιεπισκοπής	Αθηνών	

Ήρας	8	&	Δέσπως	Σέχου	37	

Ν.	Κόσμος	11743	Αθήνα,	

Ο	υπογράφων	

…………………………………………………………………………………………………………	

…………………	Δ/νση	………………………………………………………………………………….Α.Δ.Τ.	

………………………………………….	

Ως	νόμιμος	εκπρόσωπος	και	για	λογαριασμό	

…………………………………………………………………………………………………………	

Προσφέρουμε		στο	πλαίσιο	της	«Πρόσκλησης	Εκδήλωσης	Ενδιαφέροντος	με	

αντικείμενο	 την	 «Ενοικίαση	 ενός	 (1)	 εικοσαθέσιου	 λεωφορείου	 που	 θα	

χρησιμοποιηθεί	για	τη	μεταφορά	παιδιών	προσφύγων	του	Ελαιώνα	στο	

πλαίσιο	 εκπαιδευτικών	 δραστηριοτήτων	 που	 θα	 αναπτυχθούν	 στο	

«Δημήτρειο»	 Κέντρο	 Δημιουργικής	 Απασχόλησης	 Παιδιών	 στο	 πλαίσιο	

του	Προγράμματος	«Livelihood	and	Education	support	in	Greece».	

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικώς)	……………………………………………(Ολογράφως)	
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………………………………………………………………....................	

Το	πιο	πάνω	ποσό	δεν	περιλαμβάνει	Φ.Π.Α.		

Αθήνα	…………………..	

Ο	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	

(Υπογραφή	–	Σφραγίδα)	

	

Παράρτημα	Β.	Προσχέδιο	Σύμβασης	

ΙΔΙΩΤΙΚΟ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ		

	

ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΡΓΟΥ		

Στην	Αθήνα	σήμερα	την	…../…./2017	μεταξύ	των	κάτωθι	συμβαλλομένων:	

Αφενός	 της	Αστικής	Μη	Κερδοσκοπικής	Εταιρείας	 «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,	 που	 εδρεύει	

στο	Ν.	Κόσμο,	Ήρας	8	&	Δέσπως	Σέχου	37,	ΑΦΜ	997889618,	Δ.Ο.Υ.	 ΙZ’	Αθήνας	

και	 εκπροσωπείται	 νόμιμα	 για	 την	 υπογραφή	 της	 παρούσας	 από	 τον	 Γενικό	

Διευθυντή		της,	κ.	Κωνσταντίνο	Δήμτσα,		

και	 αφετέρου	 …………………………………………………………………	 που	 θα	 καλείται	

εφεξής	«Εταιρεία»	και	εδρεύει	στη	………………….	με	Α.Φ.Μ.	………………………..……….	

και	Δ.Ο.Υ.	……………………..	και	εκπροσωπείται	νόμιμα	από	τον	………….	

Αφού	έλαβαν	υπ’	όψιν	ότι:	

ΠΡΟΟΙΜΙΟ	

	

Η	 παρούσα	 σύμβαση	 συνάπτεται	 κατόπιν	 του	 από	 …../…./2017	 Πρακτικού	

Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 Προσφορών	 της	 Πρόσκλησης	 Εκδήλωσης	

ενδιαφέροντος	 με	 αντικείμενο	 την	 	 «Ενοικίαση	 ενός	 (1)	 εικοσαθέσιου	

λεωφορείου	 που	 θα	 χρησιμοποιηθεί	 για	 τη	 μεταφορά	 παιδιών	

προσφύγων	 του	 Ελαιώνα	 στο	 πλαίσιο	 εκπαιδευτικών	 δραστηριοτήτων	

που	 θα	 αναπτυχθούν	 στο	 «Δημήτρειο»	 Κέντρο	 Δημιουργικής	

Απασχόλησης	 	 Παιδιών	 στο	 πλαίσιο	 του	Προγράμματος	 «Livelihood	 and	



16	
	

Education	 support	 in	 Greece»,	 εγκριθέντος	 δια	 της	 από	 …/…./2017	

αποφάσεως	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	«Αποστολής».	

Συμφωνούν,	συνομολογούν	και	συναποδέχονται	τα	κάτωθι:	

ΑΡΘΡΟ	1:	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Αντικείμενο	της	σύμβασης	είναι	η	ενοικίαση	ενός	εικοσαθέσιου	λεωφορείου	για	

τη	 μεταφορά	 από	 την	 Εταιρεία	 είκοσι	 (20)	 παιδιών	 προσφύγων,	 ηλικίας	 6-12	

ετών,	 από	 τον	 τόπο	 προσωρινής	 διαμονής	 τους,	 ήτοι	 το	 Κέντρο	 Φιλοξενίας	

Προσφύγων	 στον	 Ελαιώνα	 έως	 το	 «Δημήτρειο»	 Κέντρο	 Δημιουργικής	

Απασχόλησης	Παιδιών	 (Κ.Δ.Α.Π.)	Μοσχάτου	 –	 Ταύρου	που	 λειτουργεί	 υπό	 την	

ευθύνη	 της	 «Αποστολής»	 και	 αντίστροφα,	 μέσω	 ενός	 (1)	 λεωφορείου	 είκοσι	

(20)	θέσεων,	σύμφωνα	με	την	προσφορά	της	Εταιρείας	η	οποία	αποτελεί	ενιαίο	

και	αναπόσπαστο	μέρος	της	παρούσης	(Παράρτημα	Α’).		

ΑΡΘΡΟ	2:	ΤΙΜΗ	

Το	τίμημα	που	δικαιούται	η	Εταιρεία,	για	την	ενοικίαση		του	ως	άνω	οχήματος	

και	τη	μεταφορά	των	είκοσι	παιδιών	προσφύγων,	σύμφωνα	με	τους	όρους	του	

άρθρου	1	της	παρούσης,	ανέρχεται	στο	ποσό	των	(……,00€)	ευρώ	ανά	ημέρα,	μη	

συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.	24%.		

ΑΡΘΡΟ	3:	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Η	 σύμβαση	 αυτή	 ισχύει	 από	 την	 01η/02/2017	 έως	 και	 την	 31η/05/2017	 και	

ειδικότερα	τις	καθημερινές	ημέρες	(Τρίτη	έως	και	Παρασκευή)	και	το	Σάββατο,	

εξαιρουμένων	 των	 ημερομηνιών	 της	 25ης/03/2017,	 14ης/04/2017	 και	

15ης/04/2017.	

ΑΡΘΡΟ	4:	ΤΡΟΠΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ	-	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	

Η	 πληρωμή	 για	 τη	 μεταφορά	 των	 παιδιών	 προσφύγων	 διενεργείται	 από	 την	

«Αποστολή»	 εντός	 του	 πρώτου	 δεκαήμερου	 εκάστου	 μηνός	 στον	 υπ’	 αριθ.	

………………………..	 τραπεζικό	 λογαριασμό	 που	 τηρεί	 η	 Εταιρεία	 στην	 Τράπεζα	

……………….	με	βάση	τα	κάτωθι	δικαιολογητικά:		

1.	Πρωτότυπο	τιμολόγιο	του	αναδόχου.	
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2.	Φορολογική	και	ασφαλιστική	ενημερότητα	της	Εταιρείας.	

3.	 Βεβαίωση	 της	Επιστημονικά	Υπεύθυνης	 του	Κ.Δ.Α.Π.	Μοσχάτου	 –	Ταύρου	ή	

του	 Υπεύθυνου	 του	 Έργου	 ότι	 πραγματοποιήθηκε	 κατά	 μήνα	 η	 καθημερινή	

μεταφορά	των	παιδιών	προσφύγων	σύμφωνα	με	την	οικεία	σύμβαση.	

Τα	έξοδα	μεταφοράς,	η	απασχόληση	των	οδηγών	και	οι	τυχόν	νόμιμες	κρατήσεις	

επί	της	συνολικής	συμβατικής	αξίας	βαρύνουν	τον	μεταφορέα.	

Ο	Φ.Π.Α.	βαρύνει	την	«Αποστολή».	

Δεν	καταβάλλεται	τίμημα	στην	Εταιρεία:	

•	 Για	 τις	 ημέρες	 που	 δε	 λειτουργεί	 το	 Κ.Δ.Α.Π.	 Μοσχάτου	 –	 Ταύρου,	 κατόπιν	

συνεννόησης	 της	 Εταιρείας	 με	 την	 Επιστημονικά	 Υπεύθυνη	 αυτού	 και	 τον	

Υπεύθυνο	Προγράμματος	εκ	μέρους	της	«Αποστολής».		

•	Όταν	δεν	πραγματοποιηθεί	δρομολόγιο,	από	υπαιτιότητα	της	Εταιρείας.	

• Όταν	 δεν	 πραγματοποιηθεί	 δρομολόγιο	 λόγω	 κακοκαιρίας	 και	 εφόσον	 το	

Κ.Δ.Α.Π.	Μοσχάτου	–	Ταύρου	δεν	λειτουργήσει	εξ	αυτού	του	λόγου.	

Σε	 περίπτωση	 που	 υπάρχει	 αδυναμία	 εκτέλεσης	 κάποιου	 ή	 κάποιων	

δρομολογίων,	 από	 υπαιτιότητα	 της	 Εταιρείας	 ή	 εξαιτίας	 κάποιας	 βλάβης	 του	

μεταφορικού	 μέσου,	 η	 Εταιρεία	 υποχρεούται	 να	 μεριμνήσει	 για	 την	 με	 κάθε	

τρόπο	 ασφαλή	 και	 σύμφωνη	 με	 τους	 όρους	 της	 παρούσας	 σύμβασης	 και	 τις	

κείμενες	σχετικές	διατάξεις,	μεταφορά	των	παιδιών	προσφύγων.	

ΑΡΘΡΟ	5:	ΤΡΟΠΟΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	

ΜΕΣΑ	

5.1.	Τα	δρομολόγια	θα	εκτελούνται	τις	καθημερινές	ημέρες	εκάστης	εβδομάδας	

(Τρίτη	έως	και	Παρασκευή)	και	το	Σάββατο	ως	εξής:	

Δρομολόγια	

Τρίτη-Παρασκευή	

1Ο	Δρομολόγιο	
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Αναχώρηση:	08:30	Αγ.	Πολυκάρπου	89,	Ελαιώνας	(Δομή	Φιλοξενίας	Προσφύγων	

Ελαιώνα)		

Άφιξη:	 Αγ.	 Κωνσταντίνου	 7,	 Μοσχάτο	 («Δημήτρειο»	 Κέντρο	 Δημιουργικής	

Απασχόλησης	Παιδιών)	

2ο	Δρομολόγιο	

Αναχώρηση:	 12:00	 Αγ.	 Κωνσταντίνου	 7,	 Μοσχάτο	 («Δημήτρειο»	 Κέντρο	

Δημιουργικής	Απασχόλησης	Παιδιών)	

Άφιξη:	Αγ.	Πολυκάρπου	89,	Ελαιώνας	(Δομή	Φιλοξενίας	Προσφύγων	Ελαιώνα)	

Σάββατο	

1ο	Δρομολόγιο	

Αναχώρηση:	09:30	Αγ.	Πολυκάρπου	89,	Ελαιώνας	(Δομή	Φιλοξενίας	Προσφύγων	

Ελαιώνα)	

Άφιξη:	 Αγ.	 Κωνσταντίνου	 7,	 Μοσχάτο	 («Δημήτρειο»	 Κέντρο	 Δημιουργικής	

Απασχόλησης	Παιδιών)	

2ο	Δρομολόγιο	

Αναχώρηση:	 14:00	 Αγ.	 Κωνσταντίνου	 7,	 Μοσχάτο	 («Δημήτρειο»	 Κέντρο	

Δημιουργικής	Απασχόλησης	Παιδιών)	

Άφιξη:	Αγ.	Πολυκάρπου	89,	Ελαιώνας	(Δομή	Φιλοξενίας	Προσφύγων	Ελαιώνα)	

5.2.	Ρητώς	συμφωνείται	ότι	η	«Αποστολή»	δύναται	να	τροποποιήσει	μονομερώς	

τα	ωράρια	προσέλευσης	και	αναχώρησης	του	λεωφορείου	κατόπιν	ενημέρωσης	

της	Εταιρείας.	

Kατά	τη	μεταφορά:	

1.	 Θα	 λαμβάνεται	 μέριμνα	 για	 την	 καλύτερη	 εξυπηρέτηση	 των	 παιδιών	

προσφύγων.	 Το	 μεταφορικό	 μέσο	 θα	 τους	 παραλαμβάνει	 από	 το	 Κέντρο	

Φιλοξενίας	 Προσφύγων	 στον	 Ελαιώνα.	 Έως	 την	 επιβίβαση	 στο	 όχημα	 την	

ευθύνη	έχουν	οι	ασκούντες	τη	γονική	μέριμνα	ή	την	επιτροπεία	αυτών.	Κατά	την	
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επιστροφή	 θα	 παραδίδονται	 στο	 ίδιο	 ως	 άνω	 σημείο	 από	 το	 οποίο	 είχαν	

παραληφθεί.	

2.	Ο	χρόνος	αναμονής	των	παιδιών	προσφύγων	στο	σημείο	επιβίβασης	θα	είναι	

ο	ελάχιστος	δυνατός.	

3.	 Δεν	 θα	 επιβιβάζονται	 ξένα	 προς	 τα	 εξυπηρετούμενα	 από	 το	 Πρόγραμμα	

άτομα.	

4.	 Το	 όχημα	 μεταφοράς	 θα	 αναγράφει	 υποχρεωτικά	 σε	 πινακίδες,	 που	 θα	

προσαρτώνται	 στο	 μπροστινό	 και	 στο	 πίσω	 μέρος	 του	 αυτ/του,	 τη	 λέξη	

«ΣΧΟΛΙΚΟ».	

5.	Το	μεταφορικό	μέσο	που	θα	χρησιμοποιηθεί	θα	είναι	σε	άριστη	λειτουργική	

κατάσταση,	γενική	εμφάνιση	και	καθαρό.	Το	λεωφορείο	που	θα	χρησιμοποιείται	

για	 τη	 μεταφορά	 των	 παιδιών	 προσφύγων,	 θα	 φέρει	 οπωσδήποτε	 ζώνες	

ασφαλείας	 και	 ειδικότερα	 πρέπει	 να	 παρέχει	 αυξημένη	 ασφάλεια	 με	 ζώνες	

ασφαλείας	 (με	 αναλογική	 εφαρμογή	 της	 υπ’αριθμ.	 Α-	 ΟΙΚ.61368/6146/	

Υ.Α(Φ.Ε.Κ	Β΄	 1894/22-12-04)	 εκτός	 και	 αν	 η	 εν	 λόγω	απόφαση	 τροποποιηθεί,	

οπότε	θα	ισχύει	ότι	θα	καθορίζει	η	τροποποίησή	της	και	θα	κινούνται	σύμφωνα	

με	τις	διατάξεις	του	Κ.Ο.Κ).	Η	Εταιρεία,	πρέπει	να	εφαρμόζει	πιστά	τις	σχετικές	

διατάξεις	για	την	ασφάλεια	των	μεταφερόμενων	προσώπων.	

6.	Οι	οδηγοί	που	θα	μεταφέρουν	τα	παιδιά	πρόσφυγες	θα	είναι	συνεργάσιμοι,	θα	

συμπεριφέρονται	με	ευγένεια	σε	αυτούς,	θα	είναι	υγιείς	και	η	συμπεριφορά	τους	

θα	είναι	η	αρμόζουσα	από	κάθε	άποψη.	

7.	Οι	 οδηγοί	 των	 οχημάτων	 πρέπει,	 κατά	 τη	 μεταφορά,	 να	 λαμβάνουν	 υπόψη	

τους	 τις	 ιδιαιτερότητες,	 που	 προκύπτουν	 από	 το	 status	 των	 μεταφερόμενων	

προσώπων	 και	 από	 την	 συνήθη	 ηλικία	 αυτών	 (6-12	 ετών)	 και	 να	

αντιμετωπίζουν	ανάλογα	τυχόν	 εμφανιζόμενα	θέματα.	Προβλήματα	που	τυχόν	

δημιουργούνται	από	συμπεριφορά	παιδιών	προσφύγων	και	επισημαίνονται	από	

τον	 υπεύθυνο	 μεταφοράς,	 θα	 πρέπει	 να	 γίνονται	 γνωστά	 στην	 Επιστημονικά	

Υπεύθυνη	 του	 Κ.Δ.Α.Π.	 Μοσχάτου	 –	 Ταύρου	 ή	 /	 και	 στον	 Υπεύθυνο	 του	

Προγράμματος	 εκ	 μέρους	 της	 «Αποστολής»,	 ώστε	 να	 γίνονται	 οι	 απαραίτητες	

συστάσεις	και	να	λαμβάνονται	τα	απαραίτητα	μέτρα.	
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8.	 Η	 Εταιρεία	 είναι	 υπεύθυνη	 για	 την	 ασφάλεια	 των	 επιβαινόντων	 παιδιών	

προσφύγων	και	θα	πρέπει	να	εφαρμόζει	όλα	όσα	ορίζονται,	από	το	νόμο,	για	τις	

κείμενες	ασφαλιστικές	καλύψεις.	

9.	 Το	 όχημα	 που	 θα	 χρησιμοποιήσει	 η	 Εταιρεία	 θα	 πρέπει	 να	 περνά	 από	 τον	

προβλεπόμενο	τεχνικό	έλεγχο	σύμφωνα	με	την	κείμενη	νομοθεσία.	

10.	Απαγορεύεται	η	με	οποιοδήποτε	τρόπο,	μεταβίβαση	ή	εκχώρηση,	εν	όλω	ή	

εν	μέρει,	δρομολογίων	από	την	Εταιρεία	σε	άλλο	πρόσωπο,	η	μεταφορά	άλλων	

επιβατών	 μαζί	 με	 τα	 παιδιά	 πρόσφυγες	 καθώς	 και	 απαίτηση	 καταβολής	

εισιτηρίου	από	τα	μεταφερόμενα	πρόσωπα.	

11.	Τα	μεταφορικά	μέσα	θα	έχουν	επαρκή	αριθμό	θέσεων	για	τον	αριθμό	των	

παιδιών	προσφύγων	που	θα	μεταφέρουν.	Σε	καμία	περίπτωση	δεν	επιτρέπεται	

να	υπάρχουν	υπεράριθμα	ή	όρθια	παιδιά	πρόσφυγες.	

12.	Κάθε	μεταφορικό	μέσο	που	θα	χρησιμοποιείται,	κύριο	ή	εφεδρικό	από	την	

Εταιρεία	για	το	έργο	της	μεταφοράς	πρέπει	να	έχει	πλήρη	ασφαλιστική	κάλυψη	

όλων	των	επιβαινόντων	για	ατυχήματα	και	υλικές	ζημιές,	όπως	επίσης	και	την	

κατά	νόμο	ασφαλιστική	κάλυψη	για	αστική	ευθύνη	έναντι	τρίτων	και	για	υλικές	

ζημίες.	Η	διάρκεια	των	ανωτέρω	ασφαλίσεων	πρέπει	να	καλύπτει	το	συμβατικό	

χρόνο	 της	 σύμβασης	 μεταφοράς.	 Τα	 ασφαλιστήρια	 συμβόλαια	 καλύπτουν	

υποχρεωτικά	επιβαίνοντες	και	τρίτους	καθόλη	την	διάρκεια	της	σύμβασης.	

14.	 Τα	 λειτουργικά	 έξοδα	 του	 μεταφορικού	 μέσου	 για	 την	 μεταφορά	 των	

παιδιών	 προσφύγων	 επιβαρύνουν	 την	 Εταιρεία	 (προμήθεια	 καυσίμων,	

ανταλλακτικών,	συντηρήσεως	κ.λ.π.).	

ΑΡΘΡΟ	6:	ΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΤΩΝ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		

Η	 μη	 τήρηση	 των	 οριζόμενων	 στην	 παρούσα	 σύμβαση	 επισύρει	 τις	

προβλεπόμενες	 διοικητικές,	 ποινικές	 κυρώσεις,	 καθώς	 και	 την	 κίνηση	 της	

διαδικασίας	μονομερούς	και	αζήμιας	για	την	«Αποστολή»	λύσης	της	συμβάσεως.	

Η	Εταιρεία	είναι	η	μόνη	υπεύθυνη	απέναντι	στο	Νόμο	και	την	«Αποστολή»	για	

την	 τήρηση	 των	 παραπάνω	 όρων	 και	 αυτός	 θα	 φέρει	 αποκλειστικά	 και	 μόνο	

τυχόν	ευθύνες.	
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ΑΡΘΡΟ	7:	ΛΟΙΠΟΙ	ΟΡΟΙ	

7.1.	Η	Εταιρεία	διαβεβαιώνει	ότι	θα	έχει	στην	διάθεσή	της	ένα	μεταφορικό	μέσο	

ανάλογο	και	εξίσου	κατάλληλο	σύμφωνα	με	τους	όρους	της	παρούσης	σύμβασης	

ως	 εφεδρικό,	 για	 την	 άμεση	 και	 κανονική	 αντικατάσταση	 κάθε	 μεταφορικού	

μέσου	που	για	οποιαδήποτε	λόγο	ή	αιτία	θα	ματαίωνε	την	ακριβή	και	κανονική	

εκτέλεση	του	δρομολογίου.	Σε	περίπτωση	που	αυτό	δεν	είναι	δυνατό	η	Εταιρεία	

βαρύνεται	 με	 τα	 έξοδα	 μεταφοράς	 των	 παιδιών	 προσφύγων	 με	 τη	 χρήση	 του	

προσφορότερου	μέσου.	

7.2.	 Τυχόν	 αλλαγές,	 ως	 προς	 την	 ώρα	 των	 δρομολογίων	 καθώς	 και	 αλλαγές	

αυτών	κατά	την	διάρκεια	ισχύος	της	παρούσης	σύμβασης,	θα	γίνονται	μόνο	από	

την	«Αποστολή»	κατόπιν	ενημέρωσης	της	Εταιρείας,	η	οποία	υποχρεούται	να	τις	

αποδεχθεί.	

7.3.	Διαφωνίες	ή	εν	γένει	διαφορές	που	τυχόν	θα	προκύψουν	από	την	ερμηνεία	

ή	 εφαρμογή	 των	 όρων	 της	 σύμβασης	 θα	 καταβάλλεται	 προσπάθεια	 να	

επιλύονται	μέσα	στα	πλαίσια	της	καλής	πίστης	και	των	συναλλακτικών	ηθών.	Σε	

διαφορετική	 περίπτωση	 η	 επίλυσή	 τους	 θα	 διέπεται	 από	 τους	 σχετικούς	

κανόνες	δικαίου	και	αρμόδια	θα	είναι	τα	δικαστήρια	Αθηνών.	

Η	παρούσα	σύμβαση	συντάχθηκε	και	υπογράφτηκε	από	τους	συμβαλλόμενους	

σε	 τρία	 (3)	 αντίτυπα	 εκ	 των	 οποίων	 το	 ένα	 παρελήφθη	 από	 τον	

αντισυμβαλλόμενο	και	τα	άλλα	δύο	έμειναν	στο	αρχείο	της	«Αποστολής».	

ΟΙ	ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
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