
 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    

     ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

      ΔΗΜΟ    ΕΛΕΤΙΝΑ        

      ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ  

      ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

                                     ΜΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΙΑ       

Αριθμός Μελέτης: 39/19 

K.A. 15.6413.0001 Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά μαθητών και νηπίων 

προϋπολογισμού 3.000,00 

Κ.Α.: 15.6413.0002 Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ. 

προϋπολογισμού 40.000,00 

 

CPV :60170000-0 

 

                                           ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

 

 

1.- ΤΓΓΡΑΥΗ  ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

2.- ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

3.- ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

 



 

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   

     ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

      ΔΗΜΟ    ΕΛΕΤΙΝΑ        

      ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ  

      ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

 

Αριθμός Μελέτης .: 39/19 

K.A. 15.6413.0001 Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά μαθητών και νηπίων 

προϋπολογισμού 3.000,00 

Κ.Α.: 15.6413.0002 Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ. 

προϋπολογισμού 40.000,00 

 

CPV :60170000-0 

 

 

ΤΓΓΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

 

                                                  ΑΡΘΡΟ 1ο  

                                         ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ  

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων  αφορά  στη μεταφορά με πούλμαν των  

μαθητών στους παιδικούς σταθμούς  και ηλικιωμένων ( μελών του Κ.Α.Π.Η. του 



Ν.Π.Δ.Δ. και των παραρτημάτων αυτού )  του Ν.Π.Δ.Δ.ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΔΗΜΟΤ ΕΛΤΙΝΑ σε:  

Α) ημερήσιες εκδρομές ,περιπάτους κ.λ.π. και  

Β) θαλάσσια μπάνια για το έτος 2019. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσόν        

υμπεριλαμβανομένου του νόμιμου  αναλογούντος την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή   Υ.Π.Α.  και θα καλυφτεί από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. συγκεκριμένα, 

 

Κ.Α. 15.6413.0001 ΜΙΘΩΗ ΟΦΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ 

ΝΗΠΙΩΝ  ποσού 3.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 15.6413.0002 ΜΙΘΩΗ ΟΦΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ 

Κ.Α.Π.Η.  ποσού 40.000,00 ευρώ. 

 

 

                                            ΑΡΘΡΟ 2ο  

                                   ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

Η  εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις  

 

 Σου Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨Δημόσιες υμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) 

 Σου Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».                                 

 Σου Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Σου Ν.4013/2011 (ΥΕΚ Α΄/204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων υμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Σων διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης 
επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση 
Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 
(ΥΕΚ Α΄/74). 

 Σου N.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις (ΥΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει. 

 Σου ΠΔ 80/2016  



   Σου Ν.2859/2000 (ΥΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Υόρου 
Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.     

                   

 Σου Ν.3861/2010 (ΥΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα 
Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις». 

 Η με αριθμό 158/2016 απόφαση της αρχής με θέμα « Έγκριση του 
τυποποιημένου εντύπου, υπεύθυνης δήλωσης (ΣΕΤΔ) του άρθρου 79 
παράγραφος 4 του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147 Α΄) για διαδικασίες 
σύναψης Δημόσιας ύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  

 Σων εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη 
αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, 
π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

                                            ΑΡΘΡΟ 3ο  

 

                                    ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ  

 

Σα συμβατικά  στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος  είναι τα κάτωθι 

 

1. Διακήρυξη  

2- υγγραφή Τποχρεώσεων 

3.- την τεχνική περιγραφή  

4.- ενδεικτικός Προυπολογισμός  

4.- το τιμολόγιο 

                                        

 

                                             ΑΡΘΡΟ 4ο  

 

                                  ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ 



 

         Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με συνοπτικό  διαγωνισμό (αρ. 117 του 

Ν. 4412/16). 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην επιτροπή διαγωνισμού  φάκελο ανοικτό 

που θα περιλαμβάνει: 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
2. Εγγραφή στην αντίστοιχη Επαγγελματική Οργάνωση                                                         
3. Σις άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, και τις κάρτες ελέγχου ΚΣΕΟ    

  

 Οι  συμμετέχοντες στο συνοπτικό διαγωνισμό θα προσκομίζουν τις 

προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο (άρθρο 92 του Ν.4412/2016) 

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού 

τα κάτωθι: 

.  Τπεύθυνη δήλωση συνταγμένη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται  στο  

τυποποιημένο έντυπο  Τπεύθυνης Δήλωσης ( ΣΕΤΔ)  του άρθρου 79 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016 ( Α 147 ) . 

α. Έναν χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ» (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

β. Φωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

(άρθρο 94 του Ν.4412/2016). 

γ. Φωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ» (άρθρο 95 του Ν.4412/2016).  

                                            ΑΡΘΡΟ 5ο                                         

Κριτήριο Κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά με βάση  την  τιμή για το σύνολο της παροχής 

Τπηρεσίας. 

                                            ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Τπογραφή σύμβασης  

 Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται εντός του 

προβλεπόμενου χρόνου (αρ. 105 του Ν. 4412/16) από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής ειδικής πρόσκλησης ,για την υπογραφή του 

συμφωνητικού. Η διάρκεια σύμβασης θα είναι (1) ένα έτος.   

   Η διάθεση των πούλμαν θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου στα καθορισμένα 

σημεία με δικούς  του οδηγούς. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την 

διάθεση των πούλμαν επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας. 



                                             ΑΡΘΡΟ 7o  

                       Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε                                                           

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης  εκτός Υ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης.                                                           

                                             ΑΡΘΡΟ  8Ο 

                                  Εκτέλεση της εργασίας 

  Σο ταξιδιωτικό γραφείο ή το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί η 

εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας είναι υποχρεωμένο να διαθέτει  στο Ν.Π.Δ.Δ.  

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως από τον 

αρμόδιο  υπάλληλο, επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν, όσα αυτοκίνητα του 

ζητηθούν. 

Σα δρομολόγια προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας . 

  ημεία εκκίνησης θα είναι οι έδρες των Παιδικών ταθμών και των ΚΑΠΗ.                                                  

τάση θα γίνεται κάθε  100ο  χιλιόμετρο.  

  ημείο επιστροφής θα είναι  οι έδρες των Παιδικών σταθμών και των – ΚΑΠΗ- 

και ενδεχομένως σε κάποιες ενδιάμεσες στάσεις.   

 Ο ανάδοχος  θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε φθορά ή σωματική 

βλάβη τρίτων που θα οφείλεται σε κακό χειρισμό, οδήγησης ή από τεχνική 

βλάβη των πούλμαν.  

 ε περίπτωση βλάβης των πούλμαν και αν δεν μπορούν αυτά να 

λειτουργήσουν , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει εντός 

μίας (1) ώρας με άλλα κατάλληλα των ίδιων προδιαγραφών. Αν δεν προβεί στην 

παραπάνω ενέργεια το Ν.Π.Δ.Δ.  διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο 

με όλες τις σχετικές συνέπειες (αρ. 191 του Ν. 4412/16).    

Ο  ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα πούλμαν που θα χρησιμοποιήσει θα έχουν 

τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη 

για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημιές τούτων. 

Η χιλιομετρική απόσταση για τις ημερήσιες εκδρομές είναι μέχρι  450 χλμ.. 

και η τιμή του θα αναφέρεται στην προσφορά του μειοδότη  με ισχύ  μέχρι και 

την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

  Οι οδηγοί των πούλμαν οι οποίοι θα διατίθενται από τον ανάδοχο για την 

πραγματοποίηση των δρομολογίων θα έχουν την προβλεπόμενη από τον νόμο 



άδεια οδήγησης, θα τηρούν το ωράριο Αναχώρησης και Επιστροφής των 

Παιδικών σταθμών και των  ΚΑΠΗ- από τα σημεία εκκίνησης και επιστροφής, 

θα έχουν κόσμια εμφάνιση και θα συμπεριφέρονται ευγενικά στους επιβάτες. 

  Επίσης δεν θα επιτρέπουν με ευθύνη τους την επιβίβαση όρθιων επιβατών. 

                                             

                                           ΑΡΘΡΟ 10Ο         

                         Παρακολούθηση της σύμβασης  

     Κατά την διάρκεια της σύμβασης η Τπηρεσία  θα μπορεί ανά πάσα στιγμή 

να προβαίνει σε ελέγχους (αρ. 216 του Ν. 4412 /16)  ή δοκιμασίες των 

αυτοκινήτων για διαπίστωση της καταλληλότητας τους, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα και την τεχνική περιγραφή. 

                                          ΑΡΘΡΟ 11ο 

                                    Πληρωμή αναδόχου  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ-ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ –ΚΡΑΣΗΕΙ 

       Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά το τέλος της κάθε εκδρομής μετά από 
τη σύναψη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η 
πληρωμή, όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 
Σα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 200 του 
Ν.4412/2016 είναι τα κάτωθι: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η 
πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016 

2. Σιμολόγιο του αναδόχου 
3. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 

ένδειξη ¨Εξοφλήθηκε¨ 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 
 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

 ΑΡΘΡΟ 12ο 

                              Παραλαβή παρεχόμενης υπηρεσίας  

Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται από την  επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται (παρ. 5 του αρ. 221 του Ν. 4412/16) 

                                              ΑΡΘΡΟ 13ο 

                           Δαπάνες  που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Όλες οι δαπάνες φόροι , τέλη, κηρύκεια χαρτόσημα, και κρατήσεις:  

1) Υόρος 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΤ 



2) Υόρος εισοδήματος  8%, 

      θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

3) Υόρος 0,06 υπέρ ΑΕΠ 

      Ο Υ.Π.Α. θα βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. . 

                                                                                     

                                             ΑΡΘΡΟ  14ο 

ΠΡΟΛΗΧΗ  ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ –ΜΕΣΡΑ ΤΓΙΕΙΝΗ  ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗ 
ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ  
 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις 
κείμενες διατάξεις λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων προς το 

προσωπικό που χρησιμοποιείται και προς κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή 
πρώτων βοηθειών προς αυτούς.. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή 
πρώτων βοηθειών.               
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των 
υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων ,των μεταφορικών μέσων ως και 
ασφάλειας του εν γένει  εργατοτεχνικού προσωπικού ,των επιβλεπόντων και 
παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα  με τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας 
,τους ισχύοντες Νόμους και διατάξεις. ε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρω, ο 
ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη. 
 

     Ο ΤΝΣΑΞΑ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

 

 

 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ                ΒΑΙΛΗ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    

     ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

      ΔΗΜΟ    ΕΛΕΤΙΝΑ        

      ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ  

      ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ : 39/19 

1.- K.A. 15.6413.0001 Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά μαθητών και νηπίων 

προϋπολογισμού 3.000,00  

2.- Κ.Α.: 15.6413.0002 Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ. 

προϋπολογισμού  40.000,00 

CPV :60170000-0 

 ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
 

  Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την μίσθωση τουριστικών οχημάτων 
(πούλμαν) για την μεταφορά προσώπων Δημοτών ,1.- Νηπίων των Παιδικών 
σταθμών και 2.-  μελών του ΚΑΠΗ σε ψυχαγωγικές – εκπαιδευτικές εκδρομές.  

                 1.-   Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά 

                                 μαθητών και νηπίων  

                      προϋπολογισμού  3.000,00 ευρώ  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την μίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων 

(ΠΟΤΛΜΑΝ) 50 ή 60 ,ή 36  θέσεων για εκδρομές των παιδιών των παιδικών 

σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας , προϋπολογισμού οικ. 

Έτους 2019 # 3.000,00  #, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

1. Σα υπό μίσθωση οχήματα   θα πρέπει να διαθέτουν κλιματισμό  
,μικροφωνική εγκατάσταση , ζώνες ασφαλείας, κατ΄εφαρμογή του ΥΕΚ 
/Σβ΄/6/5/2010. 



2.  Η ηλικία   από κατασκευής τους  να μην είναι μεγαλύτερη των   πέντε 
ετών, να είναι άρτια συντηρημένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές του αρμόδιου Τπουργείου του κράτους και θα πληρούν 
όλους τους κανόνες οδικής ασφάλειας . Επίσης, θα πρέπει να έχουν 
άδεια οδικού μεταφορέα, άδειες κυκλοφορίας, άδειες λειτουργίας της 
επιχείρησης, φωτοαντίγραφο της ασφάλειας τους και προκειμένου για 
οδηγούς επικυρωμένη άδεια οδήγησης σε ισχύ, καθώς  Πιστοποίηση  

οδικής ασφάλειας  ISO : 39001-2012. 
3. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα πυροσβεστικά μέσα, με 

φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας  να διαθέτουν σύστημα V.H.F και κάρτα 
ελέγχου ΚΣΕΟ σε ισχύ και να διαθέτουν κλιματισμό. Επίσης επί  του 
ανεμοθώρακα να υπάρχει το ειδικό σήμα «Απαγορεύεται η χρήση εντός 
του αυτοκινήτου εύφλεκτων  συσκευών (γκαζάκια)».  

4. Σα καύσιμα, λιπαντικά και κάθε έξοδο συντήρησης και αποκατάστασης 
βλαβών του πούλμαν θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5. Σο πούλμαν και ο εξοπλισμός τους θα φυλάσσονται σε χώρο του 
αναδόχου. 

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση βλάβης των πούλμαν και 
αν δεν μπορούν αυτά να λειτουργήσουν να τα αντικαταστήσει εντός 1 
ώρας με άλλα κατάλληλα των ιδίων προδιαγραφών. Αν δεν προβεί στην 
παραπάνω ενέργεια, το Ν.Π.Δ.Δ.  διατηρεί το δικαίωμα να το κηρύξει 
έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες (αρ. 191 του Ν. 4412/16). 

7. Κάθε πούλμαν, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον 
ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως 
επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη 
έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες ,επίσης θα πληρούν τους όρους του 
κ.ο.κ.  

8. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτουν τον 
συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Σα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης.  

9. Σο αυτοκίνητο και οι αρχηγοί της εκδρομής υποχρεωτικά θα βρίσκονται 
μία (1) ώρα νωρίτερα στον τόπο εκκίνησης. Κατά την διαδρομή και 
εφόσον τα πούλμαν θα βρίσκονται σε κίνηση, ο οδηγός δεν θα επιτρέπει  
να κινούνται στους διαδρόμους και σε άλλους εκτός των θέσεων χώρους 
.Επίσης δεν επιτρέπεται η επιβίβαση άλλων ατόμων ξένων προς την 
ιδιότητα του μέλους των Παιδικών σταθμών .                                      

10. Οι αρχηγοί θα έχουν μαζί τους μια ονομαστική κατάσταση των 
εκδρομέων, αντίγραφο της οποίας θα υπάρχει και στις έδρες των 
Παιδικών σταθμών  με τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και δεν 
θα επιτρέπουν να κάνουν εκ των υστέρων οποιαδήποτε αλλαγή .                                 

11. Η ταχύτητα θα είναι η επιτρεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ και αν είναι δυνατό, 
λίγο μικρότερη λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη είναι παιδιά . τους  
ανωτέρω όρους συμπεριλαμβάνεται και η καλή συμπεριφορά των 
οδηγών. 

12. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα πούλμαν, που θα 
χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο 
ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και  
τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 

13. Η επίβλεψη της  εν λόγω υπηρεσίας  θα γίνει από τις υπηρεσίες του 
Ν.Π.Δ.Δ.         



Η δαπάνη για την ανωτέρω μεταφορά θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6413.01 με 

το ποσό των 3.000,00  συμπ. Υ.Π.Α. για το έτος 2018 και τον αντίστοιχο Κ.Α 

του έτους 2019. 

- Η εκτέλεση των εκδρομών θα ορίζονται από την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. , και 

με βασική υποχρέωση του αναδόχου τήρησης του χρονοδιαγράμματος 

εκτέλεσης ( ΑΝΑΦΟΡΗΗ- ΕΠΑΝΟΔΟ). 

4.-Σο Ν.Π.Δ.Δ. οφείλει με παρουσία της αστυνομίας να πραγματοποιεί έλεγχο 

των πούλμαν πριν την αναχώρηση τους. ε περίπτωση που οποιοδήποτε μέσο 

δεν πληροί τις προδιαγραφές, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει με δική 

του ευθύνη . 

5.-Έαν , κατά την πραγματοποίηση των μετακινήσεων ( ΕΚΔΡΟΜΩΝ) 

παρουσιαστεί βλάβη  σε περίπτωση μη δυνατής άμεσης επισκευής, ο ανάδοχος 

μεριμνά με δικά του έξοδα για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων έως και 

τον τόπο αφετηρίας τους. 

Ακολουθεί κατάσταση Παιδικών ταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  Δήμου 

Ελευσίνας  

α/α ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΑΘΜΟ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΑΙΔΙΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ 

1 1ος ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  ΠΕΡΕΥΟΝΗ 4 

ΕΛΕΤΙΝΑ 

2 2ος ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ 11 

ΕΛΕΤΙΝΑ 

3 3ος ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  ΓΑΙΑ  ΕΛΕΤΙΝΑ 

4 4ος ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  ΤΓΓΡΟΤ  ΕΛΕΤΙΝΑ 

5  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  ΜΑΓΟΤΛΑ  

 

2.- Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ.  

Έτους 2019   Ποσόν 40.000,00 

Α΄ΓΙΑ ΣΙ ΗΜΕΡΗΙΕ ΕΚΔΡΟΜΕ , ΣΟΤ ΠΕΡΙΠΑΣΟΤ Κ.Λ.Π.  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την μίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων 

(ΠΟΤΛΜΑΝ) 50 ή 60 ,ή 36  θέσεων για εκδρομές των μελών του Κ.Α.Π.Η.  του 

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας , προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019  

#40 .000,00 # , διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 



1. Σα υπό μίσθωση οχήματα   θα πρέπει να διαθέτουν κλιματισμό  
μικροφωνική εγκατάσταση , ζώνες ασφαλείας, κατ΄εφαρμογή του ΥΕΚ 
/Σβ΄/6/5/2010. 

2.  Η ηλικία   από κατασκευής τους  να μην είναι μεγαλύτερη των   πέντε 
ετών, να είναι άρτια συντηρημένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές του αρμόδιου Τπουργείου του κράτους και θα πληρούν 
όλους τους κανόνες οδικής ασφάλειας . Επίσης, θα πρέπει να έχουν 
άδεια οδικού μεταφορέα, άδειες κυκλοφορίας, άδειες λειτουργίας της 
επιχείρησης, φωτοαντίγραφο της ασφάλειας τους και προκειμένου για 
οδηγούς επικυρωμένη άδεια οδήγησης σε ισχύ, καθώς  Πιστοποίηση 
οδικής ασφάλειας   ISO : 39001-2012. 

     3.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει αντίγραφα της κυκλοφορίας 
των λεωφορείων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, το σχετικό ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη των οχημάτων για το 

διάστημα της διαδρομής  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που διασφαλίζουν 
την καλή λειτουργία των οχημάτων ( π.χ. ΚΣΕΟ- ΚΑΡΣΑ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ). 

     4.- Σο Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί με παρουσία της αστυνομίας να πραγματοποιεί 

έλεγχο των πούλμαν πριν την αναχώρηση τους. ε περίπτωση που οποιοδήποτε 

μέσο δεν πληροί τις προδιαγραφές, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει με 

δική του ευθύνη . Εάν , κατά την πραγματοποίηση των μετακινήσεων  

( ΕΚΔΡΟΜΩΝ) παρουσιαστεί βλάβη  σε περίπτωση μη δυνατής άμεσης 

επισκευής, ο ανάδοχος μεριμνά με δικά του έξοδα για την ασφαλή επιστροφή 

των εκδρομέων έως και τον τόπο αφετηρίας τους. 

    5- την προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται και τα σχετικά με τη 
μεταφορά οδικά τέλη διοδίων. 

   6.- Η μεταφορά και η επιστροφή των ηλικιωμένων θα γίνεται  από τα σημεία 
αναχώρησης – επιστροφής του Κ.Α.Π.Η.  κατόπιν συνεννόησης που θα 
ορίζονται από  την Τπηρεσία , προς τον προκαθορισμένο προορισμό. 

   7.- 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. ε διαφορετική περίπτωση θα υφίσταται τις 
νόμιμες κυρώσεις. 

   8.- Οι ακριβείς ημερομηνίες , η ώρα αναχώρησης, η ώρα επιστροφής καθώς 
και τα συγκεκριμένα σημεία προορισμού θα υποδειχθούν από τη διεύθυνση 
του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. , 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. 

  9.- Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 
λιγότερα ή περισσότερα λεωφορεία ανάλογα με τη συμμετοχή των μελών. 

 10.- Οι περίπατοι θα είναι πάντα εντός των ορίων του Ν. Αττικής ( έως 120 χιλ. 
) και οι ώρες θα είναι για τους πρωινούς περιπάτους 10.00 έως 15.00 και για 
τους απογευματινούς ( μεταφορές σε συνεστιάσεις, Θέατρα) περίπου 16.00 έως 
22.00. 



Β΄ ΓΙΑ ΣΑ ΘΑΛΑΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΘΕΟΔΨΡΟΤ 

1. Σα υπό μίσθωση οχήματα   θα πρέπει να διαθέτουν κλιματισμό  
,μικροφωνική εγκατάσταση , ζώνες ασφαλείας, κατ΄εφαρμογή του ΥΕΚ 
/Σβ΄/6/5/2010. 

2.  Η ηλικία   από κατασκευής τους  να μην είναι μεγαλύτερη των   πέντε 
ετών, να είναι άρτια συντηρημένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές του αρμόδιου Τπουργείου του κράτους και θα πληρούν 
όλους τους κανόνες οδικής ασφάλειας . Επίσης, θα πρέπει να έχουν 
άδεια οδικού μεταφορέα, άδειες κυκλοφορίας, άδειες λειτουργίας της 
επιχείρησης, φωτοαντίγραφο της ασφάλειας τους και προκειμένου για 
οδηγούς επικυρωμένη άδεια οδήγησης σε ισχύ, καθώς  Πιστοποίηση 
οδικής ασφάλειας   ISO : 39001-2012. 

     3.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει αντίγραφα της κυκλοφορίας 
των λεωφορείων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, το σχετικό ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη των οχημάτων για το 
διάστημα της διαδρομής  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που διασφαλίζουν 
την καλή λειτουργία των οχημάτων ( π.χ. ΚΣΕΟ- ΚΑΡΣΑ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ). 

    4.- Σο Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί με παρουσία της αστυνομίας να πραγματοποιεί 

έλεγχο των πούλμαν πριν την αναχώρηση τους. ε περίπτωση που οποιοδήποτε 

μέσο δεν πληροί τις προδιαγραφές, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει με 

δική του ευθύνη . Εάν , κατά την πραγματοποίηση των μετακινήσεων  

( ΕΚΔΡΟΜΩΝ) παρουσιαστεί βλάβη  σε περίπτωση μη δυνατής άμεσης 

επισκευής, ο ανάδοχος μεριμνά με δικά του έξοδα για την ασφαλή επιστροφή 

των εκδρομέων έως και τον τόπο αφετηρίας τους. 

   5- την προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται και τα σχετικά με τη 
μεταφορά οδικά τέλη διοδίων. 

   6.- Η μεταφορά και η επιστροφή των ηλικιωμένων θα γίνεται  από τα σημεία 
αναχώρησης – επιστροφής του Κ.Α.Π.Η.  κατόπιν συνεννόησης που θα 
ορίζονται από  την Τπηρεσία , προς τον προκαθορισμένο προορισμό. 

  7.- 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. ε διαφορετική περίπτωση θα υφίσταται τις 
νόμιμες κυρώσεις. 

  8.- Οι ακριβείς ημερομηνίες , η ώρα αναχώρησης, η ώρα επιστροφής καθώς 
και τα συγκεκριμένα σημεία προορισμού θα υποδειχθούν από τη διεύθυνση 
του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. , 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. 

 9.- Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 
λιγότερα ή περισσότερα λεωφορεία ανάλογα με τη συμμετοχή των μελών. 

 



α/α ΚΑΠΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

1 1ο  ΚΑΠΗ ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΕΣΡΑΚΗ ΕΛΕΤΙΝΑ  

2 2ο  ΚΑΠΗ ΕΛΕΤΙΝΑ  ΙΑΚΦΟΤ-ΜΙΑΟΤΛΗ 

ΕΛΕΤΙΝΑ  

3 ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΤΛΑ Υ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 

ΜΑΓΟΤΛΑ  

    

 
     Ο ΤΝΣΑΞΑ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ                    ΒΑΙΛΗ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    

     ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

      ΓΗΜΟ    ΔΛΔΤΙΝΑ        

      ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ  

      ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

Αρηζκός Μειέηες : 39/19 

K.A. 15.6413.0001 Μίζζφζε οτεκάηφλ γηα κεηαθορά καζεηώλ θαη λεπίφλ 

προϋποιογηζκού 3.000,00  

Κ.Α.: 15.6413.0002 Μίζζφζε οτεκάηφλ γηα κεηαθορά κειώλ ηοσ ΚΑΠΗ. 

προϋποιογηζκού 40.000,00 

CPV :60170000-0 

               ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ                                             

1.- Μίζθωζη ιδιωηικών λεωθορείων για ηη μεηαθορά  ηων 

μαθηηών –νηπίων ηων παιδικών ζηαθμών . 

Ο παρώλ ελδεηθηηθός προϋποιογηζκός αθορά ηελ κίζζφζε ηδηφηηθώλ 

ασηοθηλήηφλ (ΠΟΤΛΜΑΝ) 50/60/32 ζέζεφλ γηα εθδροκές  Σφλ παηδηώλ ηφλ 

Παηδηθώλ ηαζκώλ ηοσ Ν.Π.Γ.Γ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Γήκοσ Διεσζίλας , οηθ. Δηώλ 

2019-2020, δηάρθεηας ελός (1) έηοσς από ηελ σπογραθή ηες ζτεηηθής 

ζύκβαζες. 

Η εθηέιεζε ηφλ αλφηέρφ αλαθεροκέλφλ εργαζηώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά. 

Η ζσλοιηθή προϋποιογηζζείζα δαπάλε ζα αλέιζεη έφς ηοσ ποζού ηφλ 

3.000,00 εσρώ ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ λόκηκοσ  αλαιογούληος ηελ 

ζσγθεθρηκέλε τροληθή ζηηγκή   Φ.Π.Α.  

 



α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΚΓΡΟΜΗ  

ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΓΡΟΜΩΝ  

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΔΚΓΡΟΜΗ 

ΜΔ ΦΠΑ  ΚΑΙ 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΟΓΙΩΝ 

ΚΟΣΟ ΜΔ 

Φ.Π.Α. ΚΑΙ 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΟΓΙΩΝ 

1 ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΣΗΝ 

ΑΘΗΝΑ  

17 175,00 2.975,00 

 

2.-Μίζθωζη ιδιωηικών λεωθορείων για ηη μεηαθορά μελών Κ.Α.Π.Η.   

 ΓΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΗΙΔ ΔΚΓΡΟΜΔ, ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΑΣΟΤ Κ.Λ.Π.  

1.- κολοήκερες εθδροκές αποζηάζεφς έφς 450 τικ. 

2.- κολοήκερες εθδροκές  αποζηάζεφς άλφ ηφλ 450 τικ ( κε επηβάρσλζε αλά 

τηι) 

3.- γηα εκερήζηες εθδροκές ε ώρα αλατώρεζες ζα είλαη 8.00 π.κ. θαη ε ώρα 

επηζηροθής ζηα ζεκεία εθθίλεζες έφς 8.00 κ.κ. 

4.- Διάτηζηε ζσκκεηοτή κειώλ αλά δηαδροκή  εθδροκής : 50 άηοκα – 

κέγηζηε: 150 άηοκα . 

5.- Γηα ηοσς πρφηλούς περηπάηοσς ( περίποσ 10.00- 16.00 ) ή γηα ηης 

απογεσκαηηλές- βραδηλές κεηαθορές ζε ζσλεζηηάζεης , επηζθέυεης ζε κοσζεία 

ή ζέαηρα ( περίποσ 16.00- 21.00) ε ώρα αλατώρεζες θαη ή ώρα επηζηροθής 

ζα ρσζκίδεηαη ζε ζσλεργαζία κε ηε δηοίθεζε ηοσ Ν.Π.Γ.Γ.  

6.- Διάτηζηε ζσκκεηοτή κειώλ αλά δηαδροκή περίπαηοσ θιπ΄50 άηοκα – 

κέγηζηε 150 άηοκα.  

7.- ζηε ηηκή λα ζσκπερηιακβάλεηαη ηο θόζηος ηφλ δηοδίφλ θαη  ο  λόκηκος  

Φ.Π.Α.  ποσ ηζτύεη ηελ ζσγθεθρηκέλε τροληθή ζηηγκή.    

α/α ΜΔΣΑΦΟΡΔ  ΣΙΜΗ ΜΙΘΧΗ 

ΑΝΑ ΠΟΤΛΜΑΝ 

ΜΔ Φ.Π.Α. 23%  

 

1 ΠΔΡΙΠΑΣΟΙ ΠΡΧΙΝΟΙ ΚΛΠ  18Υ 200,00 3.600,00 

3 ΜΔΣΑΦΟΡΔ Δ 

ΘΔΑΣΡΑ/ΜΟΤΔΙΑ  ( 

βραδηλά ή πρφηλά )  

30Υ300,00 9.000,00 



4 ΔΧ 300 ΥΛΜ.  20 Υ 465,00 9.300,00 

5 ΠΑΝΧ ΑΠΟ 300 τικ. ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΔΠΙΠΛΔΟΝ τικ.  

1.500,00Υ 2 3.000,00 

  ΤΝΟΛΟ  Α΄ 24.900,00 

 

ΓΙΑ ΣΑ ΘΑΛΑΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ  

1.- δεθαπέληε (15) πρφηλά θαη απογεσκαηηλά ζαιάζζηα κπάληα κε προορηζκό 

ηοσς Αγίοσς Θοδώροσς  

2.- ‘ώρα αλατώρεζες 8.30π.κ. ώρα επηζηροθής 12.30 θαη ηα απογεσκαηηλά 

ώρα αλατώρεζες 16,00 θαη ώρα επηζηροθής 20,00. 

3.- ζηελ ηηκή λα ζσκπερηιακβάλεηαη  ο αλαιογώληας  Φ.Π.Α.  θαη ηα δηόδηα . 

 

α/α ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΔ  

 ΑΓΙΟΙ ΘΟΓΧΡΗ  ΓΙΑ 

ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΘΔΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ 

ΓΙΑ 2 ΜΗΝΔ   

15 ΜΠΑΝΙΑ Υ 3 

ΠΟΤΛΜΑΝ Υ 

165,00 =7.425,00 

7.425,00 Υ2 

ΜΗΝΔ  

  ΤΝΟΛΟ   Β΄ 14.850,00 

  

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ  ΣΙΜΗ 

 ΤΝΟΛΟ Α΄  24.900,00 

 ΤΝΟΛΟ Β΄ 14.850,00 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 39.750,00 

                                               

     Ο ΤΝΣΑΞΑ                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ                   ΒΑΙΛΗ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗ 

  



 

     ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  

     ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

      ΓΗΜΟ    ΔΛΔΤΙΝΑ        

      ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ  

      ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

Αρηζκός Μειέηες .: 39/2019 

K.A. 15.6413.0001 Μίζζφζε οτεκάηφλ γηα κεηαθορά καζεηώλ θαη λεπίφλ 

προϋποιογηζκού 3.000,00  

Κ.Α.: 15.6413.0002 Μίζζφζε οτεκάηφλ γηα κεηαθορά κειώλ ηοσ ΚΑΠΗ. 

προϋποιογηζκού 40.000,00 

CPV :60170000-0 

                                       ΕΝΣΤΠΟ    ΠΡΟΥΟΡΑ  

α/α Κωδικός  υντομη 

περιγραφή 

αντικειμένου 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

πούλμαν 

Ποσότητα  Προσφερόμενη 

τιμή μονάδος 

σε ευρω 

 15.6413.0001 Μίσθωση 

οχημάτων για 

μεταφορά 

μαθητών και 

νηπίων   

 

   

  

ΠΡΟΥΟΡΑ  ΟΛΟΓΡΑΥΩ 

:…………………………………………………………………………………………………

……. 



Σόπος και 

ημερομηνία…………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

…………………………………………………………………………………………………

………. 

( Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα  

 

 

 

 


