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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αριθμός Μελέτης :  70/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                
ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η                                                                                                            
Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 2, ΤΚ 152 32         
Τηλέφωνο: 210 6848380, Fax : 210 6833387 
E mail : kapi@halandri.gr                                                      

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Ο.Ε. 
2022 - 2023» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

ΟΜΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

Κ.Α 

ΟΜΑΔΑ 1 Δρομολόγιο 48 14.034,00€ 3.368,16€ 17.402,16€ 15.6413.15 

ΟΜΑΔΑ 2 Δρομολόγιο 5 1.822,00€ 437,28€ 2.259,28€ 15.6413.16 

ΟΜΑΔΑ 3 Δρομολόγιο 24 7.800,00€ 1.872,00€ 9.672,00€ 15.6413.04 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       77 23.656,00€ 5.677,44€ 29.333,44€ 

 

 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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                                                                         ΜΕΛΕΤΗ «Μεταφορά προσώπων με  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ.  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                με οδηγό» 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                        CPV : 60172000-4  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                          Αριθμός Μελέτης : 70/2022 
ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η                                                                                                        
Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 2, ΤΚ 152 32     
Τηλέφωνο: 210 6848380, Fax : 210 6833387 
E mail : kapi@halandri.gr                                                      
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη μεταφορά των μελών του τμήματος των Κέντρων 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΜΑΔΑ 1), 
των μουσικών Φιλαρμονικής της Δ/νσης Πολιτισμού και Αετοπούλειου Πολιτιστικού 
Κέντρου (ΟΜΑΔΑ 2), τη μεταφορά παιδιών για εκδρομές του προγράμματος «Αθλητική 
κατασκήνωση 2022» της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς (ΟΜΑΔΑ 3) με 
ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ. (πούλμαν) με οδηγό. Ο Δήμος Χαλανδρίου δεν έχει τη δυνατότητα 
να καλύψει την ανάγκη με ιδία μέσα και θα καλυφθεί με τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων 
Δημόσιας χρήσης  (πούλμαν) από τουριστικό γραφείο & παροχής υπηρεσιών από 
επαγγελματία οδηγό τουριστικού λεωφορείου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την με  αριθμό 
πρωτ.: 68929/26-05-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω ανά ομάδα :  
 
ΟΜΑΔΑ   1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ 
 

 Ημερήσιες εκδρομές σε προορισμούς εντός και εκτός του Νομού Αττικής 
συνολικής διάρκειας 12 ωρών με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης 
(πούλμαν) 50 θέσεων  με οδηγό. Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται 
από τον χώρο αναχώρησης ως τον προορισμό και την επιστροφή στο χώρο 
αναχώρησης δεν θα υπερβαίνει τα 500 χιλιόμετρα.  

Σύνολο δρομολογίων: 18 
 

 Πρωινοί ή απογευματινοί περίπατοι εντός του Ν. Αττικής συνολικής διάρκειας 
έως έξι (6) ωρών με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (πούλμαν) 50 θέσεων  
με οδηγό. Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται από τον χώρο 
αναχώρησης ως τον προορισμό και την επιστροφή στο χώρο αναχώρησης δεν 
θα υπερβαίνει τα 90 χιλιόμετρα. 

Σύνολο δρομολογίων: 18 
 

 Μεταφορά για επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία, συνεστιάσεις κ.α. εντός του Ν. 
Αττικής με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (πούλμαν) 50 θέσεων  με 
οδηγό.  
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Σύνολο δρομολογίων:  11 
 

Για τις ημερήσιες εκδρομές και τους πρωινούς ή απογευματινούς περιπάτους  το 
όχημα θα είναι δεσμευμένο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στις μετακινήσεις σε 
θέατρα και μουσεία και θα εκτελεί το δρομολόγιο της μεταφοράς και της επιστροφής των 
μελών. 

Για τις μετακινήσεις των μελών του τμήματος των ΚΑΠΗ η αφετηρία θα είναι α)Κεντρικό 
Κ.Α.Π.Η. β)Κ.Α.Π.Η. Κάτω Χαλανδρίου, γ)Κ.Α.Π.Η. Τούφας και επιστροφή στα ίδια αντίστοιχα 
σημεία.    

Το τμήμα των ΚΑΠΗ δύναται να αναβάλλει προγραμματισμένο δρομολόγιο λόγω 
έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βάση το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας. 

Η δαπάνη για την  εν λόγω υπηρεσία θα ανέλθει στο ποσό των 17.402,16 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.15 

Το σύνολο της πίστωσης που θα εγγραφεί , στον ανωτέρω Κ.Α. εξόδων, στην υπό 
ψήφιση 1η αναμόρφωση του  Προϋπολογισμό του Δήμου Ο.Ε. 2022, θα ανέλθει στο ποσό 
των 17.800,00€ . 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  

Μεταφορά και επιστροφή μουσικών του τμήματος Φιλαρμονικής και Μουσικής 
Εκπαίδευσης της Δ/νσης Πολιτισμού και Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου εντός του 
Νομού Αττικής με αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με οδηγό. 
Σύνολο δρομολογίων: 3 

 

 Μεταφορά και επιστροφή μουσικών του τμήματος Φιλαρμονικής και 
Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Πολιτισμού και Αετοπούλειου Πολιτιστικού 
Κέντρου μέχρι 400 χιλ. με αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με οδηγό. 

Σύνολο δρομολογίων: 1  

 

 Μεταφορά, διανυκτέρευση και επιστροφή μουσικών του τμήματος 
Φιλαρμονικής και Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Πολιτισμού και 
Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου μέχρι 800 χιλ. με αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων με οδηγό. 

Σύνολο δρομολογίων: 1  
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Η δαπάνη για την  εν λόγω υπηρεσία θα ανέλθει στο ποσό των 2.259,28 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.16. 

Το σύνολο της πίστωσης που έχει εγγραφεί  , στον ανωτέρω Κ.Α. εξόδων, στον 
Προϋπολογισμό  του Δήμου Ο.Ε. 2022, ανέρχεται  στο ποσό των 3.000,00€ . 

 

ΟΜΑΔΑ 3   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2022 

 Το πρόγραμμα «Αθλητική Κατασκήνωση 2022», θα υλοποιηθεί σε τρεις περιόδους 
των δύο (2) εβδομάδων (χωρίς Σαββατοκύριακα) από την πρώτη Δευτέρα, μετά το κλείσιμο 
των σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και θα συμμετέχουν έως 750 παιδιά (250 ανά 
περίοδο). 

Οι ημερομηνίες των εκδρομών και των μεταφορών, θα καθοριστούν από τη 
Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού & Ν. Γενιάς. 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό χωρητικότητας που 
ισχύει σήμερα (85% των θέσεων),απαιτούνται είκοσι τέσσερα (24) οχήματα – πούλμαν των 
πενήντα (50) θέσεων. 

Τα οχήματα, για το πρόγραμμα «Αθλητική Κατασκήνωση 2022», θα πρέπει να 
βρίσκονται στην κεντρική είσοδο του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας», επί της Λεωφόρου 
Πεντέλης 146, την 09.00 π.μ. με αναχώρηση την 09.15 και η επιστροφή έως την 15.00 στο 
ίδιο σημείο. 

Η συνολική πλήρης διαδρομή από τον χώρο αναχώρησης ως τον προορισμό και την 
επιστροφή στο χώρο αναχώρησης δεν θα υπερβαίνει τα 80 χιλιόμετρα μέσω εθνικών 
δρόμων και Αττικής οδού. 

Αναλυτικά: 

 

Περίοδοι Αθλητικής 
Κατασκήνωσης 

Ποσότητα πούλμαν 50 
θέσεων 

Α' περίοδος (1 εκδρομή) 8 

Β' περίοδος (1 εκδρομή) 8 

Γ' περίοδος (1 εκδρομή) 8 

 

Σύνολο δρομολογίων: 24 
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Η δαπάνη για την  εν λόγω υπηρεσία θα ανέλθει στο ποσό των 9.672,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.04. 

Το σύνολο της πίστωσης που θα εγγραφεί , στον ανωτέρω Κ.Α. εξόδων, στην υπό 
ψήφιση 1η αναμόρφωση του  Προϋπολογισμό του Δήμου Ο.Ε. 2022, θα ανέλθει στο ποσό 
των 11.000,00€ . 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γραφείων ταξιδιών 
Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού, τα οποία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και 
προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο, απ’ όπου θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό, και το ειδικό επάγγελμα ή 
το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
από αρμόδια δημόσια αρχή) και θα καλύπτεται η άσκηση δραστηριοτήτων κατά το τρέχον 
έτος.  

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. σε 
ισχύ, περί συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την λειτουργία τουριστικού 
γραφείου και θα καλύπτει την άσκηση δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος.  

Επίσης απαιτείται: 
 να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερα  (4) ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία 50 

θέσεων (καθήμενων επιβατών) έκαστο, 
 να προσκομίσουν ασφαλιστήριο όλων των οχημάτων που θα πραγματοποιούν 

τις μεταφορές της σύμβασης με τις καλύψεις που απαιτούνται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, 

 να υποβάλλουν υποχρεωτικά για το καθένα από τα ανωτέρω οχήματα άδεια 
κυκλοφορίας σε ισχύ που να φαίνεται η ιδιοκτησία και ο αριθμός των θέσεων, 

 βεβαίωση της εκάστοτε αντιπροσωπείας που να αποδεικνύει την ηλικία των 
τουριστικών λεωφορείων, (έτος κατασκευής 2009 και μετά) ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής πραγματοποίηση των μεταφορών, 

 δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) εκάστου οχήματος σε ισχύ, 
 επαγγελματική άδεια οδήγησης σε ισχύ των οδηγών των τουριστικών 

λεωφορείων που θα χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των 
μεταφορών, 

 αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001:2008 ή 9001:2015 (Πιστοποίηση 
Συστήματος Ποιότητας) ή άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο πιστοποιητικό, που να 
έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου, 

  αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 39001:2012 (Πιστοποίηση Συστήματος 
Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας)  ή άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο πιστοποιητικό, 
που να έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου. 

Τα λεωφορεία, θα πρέπει να είναι άρτια συντηρημένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές του αρμοδίου Υπουργείου του κράτους και να πληρούν όλους τους κανόνες 
οδικής ασφάλειας. Να είναι σύγχρονα, σε άριστη κατάσταση και με όλες τις ανέσεις για την 
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μεταφορά των ατόμων. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν κλιματισμό, μικροφωνική 
εγκατάσταση και ζώνες ασφαλείας. 

Για τις ανωτέρω μεταφορές θα χρησιμοποιούνται αυστηρά τα οχήματα των οποίων 
έχουν κατατεθεί τα στοιχεία που απαιτούνται. 

Το πρόγραμμα των μεταφορών (προορισμοί, ημερομηνίες, ώρες αναχώρησης και 
επιστροφής, ενδιάμεσες στάσεις κ.λ.π.) με τα Ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης 
(πούλμαν) θα καθορίζεται κάθε φορά με τις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα ανάλογα με 
τις ανάγκες τους. 

Για τις ημερήσιες μετακινήσεις και τους πρωινούς ή απογευματινούς περιπάτους  το 
όχημα θα είναι δεσμευμένο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στις μετακινήσεις σε 
θέατρα, μουσεία, στις μετακινήσεις της χορωδίας εντός του Ν. Αττικής και θα εκτελεί το 
δρομολόγιο της μεταφοράς και της επιστροφής των μελών. 

Οι χιλιομετρικές αποστάσεις αναφέρονται εκτός των βασικών προορισμών, σε 
περιηγήσεις γύρω περιοχών, οι οποίες θα καθοριστούν λεπτομερώς σε συνεργασία της 
υπηρεσίας με τον ανάδοχο πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής. Σε κάθε περίπτωση δεν 
θα υπερβαίνουν τη χιλιομετρικής απόσταση που αναφέρεται στην παρούσα μελέτη. 

Προγραμματισμένο δρομολόγιο δύναται να αναβληθεί λόγω έκτακτων δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, με βάση το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

Το σύνολο των εξόδων των οδηγών των πούλμαν, θα καλύπτεται αποκλειστικά και 
μόνον από τον ανάδοχο. 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα διόδια Αττικής Οδού, Εθνικών οδών 
κ.α.. 

Ο Δήμος δε δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των δρομολογίων που θα 
προκύψουν και δύναται να μην πραγματοποιήσει το μέγιστο του αριθμού των 
δρομολογίων. 
 
 
             Ο Συντάκτης                                                                           Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Προϊστάμενος Τμήματος  Κ.Α.Π.Η.                                                          Κοινωνικής Μέριμνας 
 
 
     Δημήτρης Σάμπαλης                                                                               Πέτρος Χριστοδούλου 
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                                                                           ΜΕΛΕΤΗ «Μεταφορά προσώπων με  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ.  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                  με οδηγό» 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                          CPV : 60172000-4  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                            Αριθμός Μελέτης : 70/2022 
ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η                                                                                                        
Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 2, ΤΚ 152 32     
Τηλέφωνο: 210 6848380, Fax : 210 6833387 
E mail : kapi@halandri.gr                                                      

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΟΜΑΔΑ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η. (Κ.Α. 15.6413.15) 

 

                                                                                            
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ημερήσια εκδρομή με 
Ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών 
με οδηγό συνολικής 
απόστασης έως  500 χλμ. με 
επιστροφή 

Δρομολόγιο  12 458,00 € 5.496,00 € 

2 

Περίπατος με Ιδιωτικό 
αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 
50 θέσεων επιβατών με 
οδηγό συνολικής απόστασης 
έως 90 χλμ  με επιστροφή 

Δρομολόγιο 12 243,00 € 2.916,00 € 

3 

Επισκέψεις σε θέατρα 
μουσεία κλπ εντός Αθηνών με 
Ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών 
με οδηγό 

Δρομολόγιο 6 118,00 € 708,00 € 

      30   9.120,00 € 

     Φ.Π.Α. 24% 2.188,8 € 

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 11.308,8 € 
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ΟΜΑΔΑ 2  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (Κ.Α. 15.6413.16) 

   
ΣΥΝΟΛΟ:               1.674,00€       

                                                                             ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:                  401,76€ 
                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:               2.075,76 €  

 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Υποομάδα 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (15.6413.04) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Μεταφορά και επιστροφή μουσικών 
του τμήματος Φιλαρμονικής και 
Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αετοπούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου εντός του 
Νομού Αττικής με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με 
οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 2 148,00€   296,00€ 

2 

Μεταφορά και επιστροφή μουσικών 
του τμήματος Φιλαρμονικής και 
Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αετοπούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου μέχρι 400 χιλ. 
με αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 
θέσεων με οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 1 458,00€ 458,00€ 

3 

Μεταφορά, διανυκτέρευση και 
επιστροφή μουσικών του τμήματος 
Φιλαρμονικής και Μουσικής 
Εκπαίδευσης της Δ/νσης Πολιτισμού 
και Αετοπούλειου Πολιτιστικού 
Κέντρου μέχρι 800 χιλ. με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με 
οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 1 920,00€ 920,00€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μεταφορά παιδιών του 
προγράμματος «Αθλητική Δρομολόγιο 24 325€ 7.800,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ: 7.800,00€          

                                                                             ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%: 1.872,00€             
                                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 9.672,00€         

 
 

 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1,2 & 3 ΕΤΟΥΣ 2022 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

Κ.Α 

ΟΜΑΔΑ 
1 

Δρομολόγιο 30 9.120,00 €  2.188,8 € 11.308,8 € 15.6413.15 

ΟΜΑΔΑ 
2 

Δρομολόγιο 4 1.674,00 € 401,76 € 2.075,76 € 15.6413.16 

ΟΜΑΔΑ 
3 

Δρομολόγιο 24 7.800,00 € 1.872,00 € 9.672,00 € 15.6413.04 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

    58 18.594,00 € 4.462,56 € 23.056,56 €  

 
 

      
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 

ΟΜΑΔΑ 1  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η (Κ.Α. 15.6413.15) 

κατασκήνωση 2022»για εκδρομές έως 
80 χιλιομέτρων μέσω εθνικών δρόμων 
και Αττικής οδού  με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με οδηγό 
της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού & 
Νέας Γενιάς. 
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ΟΜΑΔΑ 2  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (Κ.Α. 15.6413.16) 
 

 
                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ :   148,00€       

             ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:   35,52€ 
                                                                                                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  183,52€ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ο.Ε. 2022  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ημερήσια εκδρομή με 
Ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών 
με οδηγό συνολικής 
απόστασης έως  500 χλμ. με 
επιστροφή 

Δρομολόγιο  6 458,00 € 2.748,00 € 

2 

Περίπατος με Ιδιωτικό 
αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 
50 θέσεων επιβατών με 
οδηγό συνολικής απόστασης 
έως 90 χλμ  με επιστροφή 

Δρομολόγιο 6 243,00 € 1.458,00 € 

3 

Επισκέψεις σε θέατρα 
μουσεία κλπ εντός Αθηνών με 
Ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών 
με οδηγό 

Δρομολόγιο 6 118,00 € 708,00 € 

      18   4.914,00 € 

     Φ.Π.Α. 24% 1.179,36 € 

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 6.093,36 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Μεταφορά και επιστροφή μουσικών 
του τμήματος Φιλαρμονικής και 
Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αετοπούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου εντός του 
Νομού Αττικής με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με 
οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 1 148,00€   148,00€ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1,2 ΕΤΟΥΣ 2023 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

Κ.Α. 

ΟΜΑΔΑ 1 Δρομολόγιο 18 4.914,00€ 1.179,36€ 6.093,36€ (Κ.Α 15.6413.15) 

ΟΜΑΔΑ 2 Δρομολόγιο 1 148,00€ 35,52€ 183,52€ (Κ.Α 15.6413.16) 
(Κ.Α 15.6413.09) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  19 5.062,00€ 1.214,88€ 6.276,88€ 

 

 
 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΩΝ 2022 & 2023 

ΟΜΑΔΑ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η. (Κ.Α. 15.6413.15) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ο.Ε. 2022  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ημερήσια εκδρομή με 
Ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών 
με οδηγό συνολικής 
απόστασης έως  500 χλμ. με 
επιστροφή 

Δρομολόγιο  18 458,00 € 8.244,00 € 

2 

Περίπατος με Ιδιωτικό 
αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 
50 θέσεων επιβατών με 
οδηγό συνολικής απόστασης 
έως 90 χλμ  με επιστροφή 

Δρομολόγιο 18 243,00 € 4.374,00 € 

3 

Επισκέψεις σε θέατρα 
μουσεία κλπ εντός Αθηνών με 
Ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών 
με οδηγό 

Δρομολόγιο 12 118,00 € 1.416,00 € 

      48   14.034,00 € 

     Φ.Π.Α. 24% 3.368,16 € 

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 17.402,16 € 
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 ΟΜΑΔΑ 2  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (Κ.Α. 15.6413.16) 

   
ΣΥΝΟΛΟ:               1.822,00€       

                                                                             ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:                  437,28€ 
                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:               2.259,28 €  

 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 3  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (15.6413.04) 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Μεταφορά και επιστροφή μουσικών 
του τμήματος Φιλαρμονικής και 
Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αετοπούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου εντός του 
Νομού Αττικής με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με 
οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 3 148,00€ 444,00€ 

2 

Μεταφορά και επιστροφή μουσικών 
του τμήματος Φιλαρμονικής και 
Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αετοπούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου μέχρι 400 χιλ. 
με αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 
θέσεων με οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 1 458,00€ 458,00€ 

3 

Μεταφορά, διανυκτέρευση και 
επιστροφή μουσικών του τμήματος 
Φιλαρμονικής και Μουσικής 
Εκπαίδευσης της Δ/νσης Πολιτισμού 
και Αετοπούλειου Πολιτιστικού 
Κέντρου μέχρι 800 χιλ. με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με 
οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 1 920,00€ 920,00€ 
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                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ: 7.800,00€          

                                                                             ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%: 1.872,00€             
                                                                                                                    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 9.672,00€      
 
 
 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1,2 & 3 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

Κ.Α 

ΟΜΑΔΑ 
1 

Δρομολόγιο 48 14.034,00 € 3.368,16 € 17.402,16 € 15.6413.15 

ΟΜΑΔΑ 
2 

Δρομολόγιο 5 1.822,00 € 437,28 € 2.259,28 € 15.6413.16 

ΟΜΑΔΑ 
3 

Δρομολόγιο 24 7.800,00 € 1.872,00 € 9.672,00 € 15.6413.04 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 77 23.656,00 € 5.677,44 € 29.333,44 €  

 
 
 

 
                                                                                           
 

           Ο Συντάκτης                                                                             O Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Προϊσταμένη Τμήματος  Κ.Α.Π.Η.                                                           Κοινωνικής Μέριμνας 
 
 
       Δημήτρης Σάμπαλης                                                                             Πέτρος Χριστοδούλου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Μεταφορά παιδιών του 
προγράμματος «Αθλητική 
κατασκήνωση 2022»για εκδρομές έως 
80 χιλιομέτρων μέσω εθνικών δρόμων 
και Αττικής οδού  με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με οδηγό 
της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού & 
Νέας Γενιάς. 

Δρομολόγιο 24 325€ 7.800,00 € 
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                                                                         ΜΕΛΕΤΗ «Μεταφορά προσώπων με  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ.  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                με οδηγό» 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                        CPV : 60172000-4  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                          Αριθμός Μελέτης : 70/2022 
ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η                                                                                                        
Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 2, ΤΚ 152 32     
Τηλέφωνο: 210 6848380, Fax : 210 6833387 
E mail :kapi@halandri.gr                                                      
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο Μελέτης 
 
Η παρούσα συγγραφή αφορά: 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
 Στη μεταφορά των μελών του τμήματος των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαλανδρίου με τη χρήση ιδιωτικών 
αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης (πούλμαν) 50 θέσεων επιβατών με οδηγό για εβδομήντα 
εννέα (48) δρομολόγια, με αφετηρία: α) Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. , β) Κ.Α.Π.Η. Κάτω Χαλανδρίου, 
γ)Κ.Α.Π.Η. Τούφας, και επιστροφή στα ίδια αντίστοιχα σημεία, για την κάλυψη των 
παρακάτω εκδηλώσεων: 

1. Ημερήσιες εκδρομές έως 500χλμ περίπου (μετ. επιστροφής) με 12ωρη διάρκεια. 
2. Πρωινοί ή απογευματινοί περίπατοι έως 90χ.λ.μ. περίπου με 6ωρη διάρκεια. 
3. Μεταφορά για θεατρικές παραστάσεις, μουσεία, συνεστιάσεις κ.α. 

Η δαπάνη για την ανωτέρω μεταφορά θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.15 «Μεταφορά μελών 
Κ.Α.Π.Η.» του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου, οικονομικού έτους 2022,  με το 
ποσό των  17.402,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

ΟΜΑΔΑ 2 
Στη μεταφορά των μουσικών του τμήματος Φιλαρμονικής και Μουσικής Εκπαίδευσης της 
Δ/νσης Πολιτισμού και Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου με τη χρήση ιδιωτικών 
αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης  (πούλμαν)  των πενήντα (50) θέσεων επιβατών με οδηγό 
για συνολικά επτά (5) δρομολόγια :  

1. Μεταφορά και επιστροφή εντός του Νομού Αττικής 
2. Μεταφορά και επιστροφή έως 400χλμ   
3.  Μεταφορά, διανυκτέρευση και επιστροφή μέχρι 800 χιλ.  

    Η δαπάνη για την ανωτέρω μεταφορά θα βαρύνει στον Κ.Α. 15.6413.16 «Μεταφορά 
μουσικών» με το ποσό των 2.259,28€ συμ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

ΟΜΑΔΑ 3 
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Στη μεταφορά παιδιών του προγράμματος «Αθλητική κατασκήνωση 2022» με τη 
χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης  (πούλμαν)  με οδηγό των πενήντα (50) 
θέσεων επιβατών  για δεκαοχτώ (24) δρομολόγια για εκδρομές έως 80 χιλιομέτρων μέσω 
εθνικών δρόμων και Αττικής οδού, με αφετηρία και επιστροφή την κεντρική είσοδο του 
Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας» επί της Λεωφόρου Πεντέλης 146.  

Η δαπάνη για την ανωτέρω μεταφορά θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.04 «Μεταφορά 
παιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2022 (έσοδα camp) με το ποσό των 9.672,00€        
συμ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :  
 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
-Πρόγραμμα Καλλικράτης « (ΦΕΚ 87/Α/07-56-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 
στις Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α.08-08-2016 ),όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
45/Α/09—03-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α.13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09—2011) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

8. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 , του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-
07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κλπ» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014)  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» ΦΕΚ 145/τ.Α΄5-8-2016) 
12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 

ειδικότερα της παρ. 9εεδ.β του άρθρου 209 
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 . για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των διδομένων αυτών       
(έναρξη ισχύος οδηγίας από 25/05/2018) 
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14. Του Ν. 4555/19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

15. Το έγγραφο εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της μηχανής Pitney Bowes τύπου D1380 
(F3E3), 

16. Της με αριθμό πρωτοκόλλου 68929/26-05-2022 Απόφασης Γενικού Γραμματέα της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη μεταφοράς. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Συμβατικά Στοιχεία  

α. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
β. Συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή  
δ. Τιμολόγιο Προσφοράς 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Προδιαγραφές 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γραφείων ταξιδιών 
Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού, τα οποία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και 
προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο, απ’ όπου θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό, και το ειδικό επάγγελμα ή 
το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
από αρμόδια δημόσια αρχή) και θα καλύπτεται η άσκηση δραστηριοτήτων κατά το τρέχον 
έτος.  

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. σε 
ισχύ, περί συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την λειτουργία τουριστικού 
γραφείου και θα καλύπτει την άσκηση δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος.  

Επίσης απαιτείται: 
 να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερα  (4) ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία 50 

θέσεων (καθήμενων επιβατών) έκαστο, 
 να προσκομίσουν ασφαλιστήριο όλων των οχημάτων που θα πραγματοποιούν 

τις μεταφορές της σύμβασης με τις καλύψεις που απαιτούνται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, 

 να υποβάλλουν υποχρεωτικά για το καθένα από τα ανωτέρω οχήματα άδεια 
κυκλοφορίας σε ισχύ που να φαίνεται η ιδιοκτησία και ο αριθμός των θέσεων, 

 βεβαίωση της εκάστοτε αντιπροσωπείας που να αποδεικνύει την ηλικία των 
τουριστικών λεωφορείων, έτος κατασκευής 2009 ούτως ώστε να εξασφαλίζεται 
η ασφαλής πραγματοποίηση των μεταφορών, 

 δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) εκάστου οχήματος σε ισχύ, 
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 επαγγελματική άδεια οδήγησης σε ισχύ των οδηγών των τουριστικών 
λεωφορείων που θα χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των 
μεταφορών, 

 αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001:2008 ή 9001:2015 (Πιστοποίηση 
Συστήματος Ποιότητας) ή άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο πιστοποιητικό, που να 
έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου, 

  αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 39001:2012 (Πιστοποίηση Συστήματος 
Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας)  ή άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο πιστοποιητικό, 
που να έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου, 

 για όλες τις μετακινήσεις θα τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή 
της μετάδοσης και διασποράς του Covid-19. 

Τα λεωφορεία, θα πρέπει να είναι άρτια συντηρημένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές του αρμοδίου Υπουργείου του κράτους και να πληρούν όλους τους κανόνες 
οδικής ασφάλειας. Να είναι σύγχρονα, σε άριστη κατάσταση και με όλες τις ανέσεις για την 
μεταφορά των ατόμων. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν κλιματισμό, μικροφωνική 
εγκατάσταση και ζώνες ασφαλείας. 

Για τις ανωτέρω μεταφορές θα χρησιμοποιούνται αυστηρά τα οχήματα των οποίων 
έχουν κατατεθεί τα στοιχεία που απαιτούνται. 

Το πρόγραμμα των μεταφορών (προορισμοί, ημερομηνίες, ώρες αναχώρησης και 
επιστροφής, ενδιάμεσες στάσεις κ.λ.π.) με τα Ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης 
(πούλμαν) θα καθορίζεται κάθε φορά με τις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα ανάλογα με 
τις ανάγκες τους. 

Για τις ημερήσιες μετακινήσεις και τους πρωινούς ή απογευματινούς περιπάτους  το 
όχημα θα είναι δεσμευμένο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στις μετακινήσεις σε 
θέατρα, μουσεία, εντός του Ν. Αττικής θα εκτελεί το δρομολόγιο της μεταφοράς και της 
επιστροφής των μελών. 

Οι χιλιομετρικές αποστάσεις αναφέρονται εκτός των βασικών προορισμών, σε 
περιηγήσεις γύρω περιοχών, οι οποίες θα καθοριστούν λεπτομερώς σε συνεργασία της 
υπηρεσίας με τον ανάδοχο πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής. Σε κάθε περίπτωση δεν 
θα υπερβαίνουν τη χιλιομετρικής απόσταση που αναφέρεται στην παρούσα μελέτη. 

Προγραμματισμένο δρομολόγιο δύναται να αναβληθεί λόγω έκτακτων δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, με βάση το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

Το σύνολο των εξόδων των οδηγών των πούλμαν, θα καλύπτεται αποκλειστικά και 
μόνον από τον ανάδοχο. 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα διόδια Αττικής Οδού, Εθνικών οδών 
κ.α.. 

Ο Δήμος δε δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των δρομολογίων που θα 
προκύψουν και δύναται να μην πραγματοποιήσει το μέγιστο του αριθμού των 
δρομολογίων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Διαδικασία  μεταφοράς 

ΟΜΑΔΑ 1: Η μεταφορά των μελών του Κ.Α.Π.Η. καθώς και η επιστροφή τους θα γίνει για τις 
παρακάτω μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματος  
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1. Ημερήσιες εκδρομές 
2. Περιπάτους πρωινούς ή απογευματινούς 
3. Μετακινήσεις σε θέατρα, χορούς κ.α. εντός Αθηνών 
Για τις ημερήσιες,  εκδρομές και τους πρωινούς ή απογευματινούς περιπάτους  το όχημα θα 
είναι δεσμευμένο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στις μετακινήσεις σε θέατρα, 
μουσεία, θα εκτελεί το δρομολόγιο της μεταφοράς και της επιστροφής των μελών. 

Η πραγματοποίηση των εκδρομών, περιπάτων και λοιπών μεταφορών γίνεται σε 
συνεργασία της υπηρεσίας μας με τον ανάδοχο. Η υπηρεσία επιλέγει τον τόπο προορισμού 
με γνώμονα τις επιθυμίες και το συμφέρον των μελών και ο ανάδοχος παρέχει τη αναγκαία 
τεχνογνωσία για την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος. Λόγω του ότι δεν 
γνωρίζουμε τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες μεταφοράς, αυτές θα γνωστοποιούνται από 
την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας στον ανάδοχο δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίησή 
τους. 

Τα αυτοκίνητα (πούλμαν) θα πρέπει να είναι έτοιμα στους τόπους αναχώρησης 
τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα  από την καθορισμένη ώρα, ο δε οδηγός θα πρέπει να 
εκτελεί με πλήρη συνέπεια το πρόγραμμα   να είναι έμπειρος και ευγενικός. 

 Η υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα να αλλάξει αν χρειαστεί τις ημερομηνίες των 
εκδρομών και τις ώρες αναχώρησης, κατόπιν ειδοποιήσεως, τουλάχιστον πέντε ημέρες 
πριν.  

Προγραμματισμένο δρομολόγιο δύναται να αναβληθεί λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, με βάση το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

Το προσωπικό που θα επανδρώνει κάθε αυτοκίνητο για την εξυπηρέτηση του έργου του, 
πλην του οδηγού, θα διατίθεται από το Κ.Α.Π.Η., χωρίς την ανάμιξη του ιδιοκτήτη του 
αυτοκινήτου ή του οδηγού, που είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση να συνεργάζεται 
με αυτή την σύνθεση του προσωπικού που θα ορίζει η υπηρεσία. 

Ο οδηγός κάθε μεταφορικού μέσου θα κατέχει άδεια επαγγελματικής οδήγησης σύμφωνα 
με την νομοθεσία. 
 

ΟΜΑΔΑ 2: Η μεταφορά των μουσικών του τμήματος Φιλαρμονικής και Μουσικής 
Εκπαίδευσης και των μελών της παιδικής βιβλιοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού και 
Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου θα γίνει σε συνεργασία της Δ/νσης με τον ανάδοχο και 
περιλαμβάνει:  

1. Μεταφορά και επιστροφή εντός του Νομού Αττικής 
2. Μεταφορά και επιστροφή έως 400χλμ   
3.  Μεταφορά, διανυκτέρευση και επιστροφή μέχρι 800 χιλ.  

 
Τα πούλμαν θα πρέπει να είναι σύγχρονα, καθαρά και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
ασφάλειας για τη χρήση τους. 
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ΟΜΑΔΑ 3: Η μεταφορά των παιδιών του προγράμματος «Αθλητικής Κατασκήνωσης», 
αφορά εκδρομές έως 80 χιλιομέτρων μέσω εθνικών δρόμων και  Αττικής Οδού, για τις τρεις 
περιόδους των δύο εβδομάδων (χωρίς Σαββατοκύριακα). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα 
ξεκινήσει την πρώτη Δευτέρα μετά το κλείσιμο των σχολείων για τις θερινές διακοπές. Στο 
διάστημα του προγράμματος θα διοργανωθούν εκδρομές σε ημερομηνίες που θα 
καθοριστούν από τη Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.  

Τα πούλμαν, κάθε φορά θα αναχωρούν από την κεντρική είσοδο του Αθλητικού Κέντρου 
«Ν. Πέρκιζας» επί της Λεωφόρου Πεντέλης 146. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκονται στο 
συγκεκριμένο χώρο στις 09:00 π.μ., διότι η αναχώρηση θα γίνεται στις 09:15 π.μ. και η 
επιστροφή έως τις 15:00 μ.μ.   

Τα πούλμαν θα πρέπει να είναι σύγχρονα, καθαρά και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
ασφάλειας για τη χρήση τους για εκδρομές με ανήλικα παιδιά. 

Τέλος, όλα τα αυτοκίνητα θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα για κάθε περίπτωση 
αποζημίωσης προς τρίτους και προς τους επιβαίνοντες για αστική ευθύνη, τα γενικά έξοδα 
αυτού και τυχόν  ζημιές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Για 
τυχόν  βλάβες των αυτοκινήτων ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί 
άμεσα, σε αντικατάσταση τους. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Προσφορές 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου και υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

Επίσης θα γίνονται δεκτές προσφορές από τους συμμετέχοντες για μία ή περισσότερες 
ομάδες (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων (ολική προσφορά). Σε κάθε 
περίπτωση η προσφορά (μερική ή ολική) αφορά το σύνολο  των ειδών της επιλεγμένης 
ομάδας υπηρεσίας. Η υπηρεσία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγώνιζόμενους για δώδεκα μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Η επίδοση των προσφορών από τους διαγωνιζόμενους αποτελεί απόδειξη, ότι αυτοί 
έλαβαν υπόψη τους κατά τη σύνταξη των προσφορών, τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.  
Προσφορές που περιέχουν όρους διαφορετικούς από αυτούς της μελέτης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει : 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία να 
δηλώνετε ότι: 

1.Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4412/2016 
(περί περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) 

2.Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. 

3. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 412/2016 

 Φορολογική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

 Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νόμιμου εκπροσώπου 

 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου 
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Ατουν. 4412/2016, με μόνη την η υπογραφή του 
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασία σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
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                

  Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας του τουριστικού γραφείου \                              
( Ν 393/1976) και του ειδικού σήματος λειτουργίας του ΕΟΤ. 
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 Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο καθώς και των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου 
των οχημάτων από Δημόσιο ή Ιδιωτικό  Κ.Τ.Ε.Ο..              
 Αντίγραφο ή βεβαίωση μίας των αναγνωρισμένων ασφαλιστικών εταιρειών που 
λειτουργούν στην Ελλάδα, που να βεβαιώνει ότι τα προσφερόμενα αυτοκίνητα είναι 
ασφαλισμένα κατά των συνήθων κινδύνων εξ’ αστικής ευθύνης προς αποζημίωση τρίτων.  
 Αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001:2008 ή 9001:2015 (Πιστοποίηση Συστήματος 
Ποιότητας) ή άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο πιστοποιητικό, που να έχει εκδοθεί από επίσημο 
ινστιτούτο ελέγχου. 
  Αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 39001:2012 (Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης 
Οδικής Ασφάλειας)  ή άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο πιστοποιητικό, που να έχει εκδοθεί από 
επίσημο ινστιτούτο ελέγχου. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν στη κατοχή τους τουλάχιστον (4) ιδιόκτητα τουριστικά 

πούλμαν άριστης κατάστασης κλιματιζόμενα  με μικροφωνική εγκατάσταση με έτος 
κατασκευής από το 2009 και μετά.  

Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταφορικά μέσα που 
δεν είναι στο όνομα της εταιρείας και θα πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές, όμως, θα 
υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του 
συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη 
την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεσή της. 
 

 Υπεύθυνη δήλωση για ισχύ  της προσφοράς για ένα χρόνο από την  ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Σύμβαση 

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15)  ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, , να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης η οποία θα 
έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.  

ΑΡΘΡΟ 9 
Κρατήσεις 

Φόροι, τέλη, διόδια Εθνικών οδών, διόδια Αττικής οδού κ.λ.π., δικαιώματα, κ.λ.π. βαρύνουν 
τον/τους ανάδοχο/χους εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

  
ΑΡΘΡΟ 10 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή  του/των αναδόχων θα γίνει τμηματικά και στο 100% των τμηματικά 
προσκομιζόμενων τιμολογίων των εκτελεσμένων εργασιών μεταφοράς, μετά  την 
παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρακτικού  καλής εκτέλεσης εργασίας από την 
αρμόδια Επιτροπή και μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
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από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου, αφού δε  γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις 
κρατήσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα μελέτη εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν4412/2016 καθώς και ο Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» ως 
ισχύει.  

 

 

             Ο Συντάκτης                                                                         Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  
Προϊστάμενος Τμήματος  Κ.Α.Π.Η.                                                       Κοινωνικής Μέριμνας 
 
 
       Δημήτρης Σάμπαλης                                                                          Πέτρος Χριστοδούλου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   
 
 
   

 Τίτλος Διαγωνισμού: «Μεταφορά προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης,  
 Αρ. Μελέτης : 70/2022 

 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
 

 
 
Του/της 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
με έδρα τ    …………………………………………………………………………  Οδός ……………………………………… 
(Νομική Μορφή)    
…………………………… Αριθ ……………… Τ.Κ. ……………………………  Τηλ. …………………………………………. 
 
Fax: ………………………………………………  Email: …………………………………………………………………………… 
 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά 
προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.» καθώς και των συνθηκών 
εκτέλεσης αυτής, υποβάλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις 
ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης. 
 
ΟΜΑΔΑ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ (Κ.Α. 15.6413.15) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ο.Ε. 2022  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ημερήσια εκδρομή με 
Ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών 
με οδηγό συνολικής 
απόστασης έως  500 χλμ. με 
επιστροφή 

Δρομολόγιο  18   
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                                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

  (ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ)  

 

                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ     

 
 Τίτλος Διαγωνισμού: «Μεταφορά προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης,  

 Αρ. Μελέτης : 70/2022 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  

 ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
 

 
Του/της 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
με έδρα τ    ……………………………………………………………………  Οδός ……………………………………………. 
(Νομική Μορφή)    
…………………………… Αριθ ……………… Τ.Κ. ……………………………  Τηλ. …………………………………………. 

2 

Περίπατος με Ιδιωτικό 
αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 
50 θέσεων επιβατών με 
οδηγό συνολικής απόστασης 
έως 90 χλμ  με επιστροφή 

Δρομολόγιο 18   

3 

Επισκέψεις σε θέατρα 
μουσεία κλπ εντός Αθηνών με 
Ιδιωτικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης 50 θέσεων επιβατών 
με οδηγό 

Δρομολόγιο 12   

      48    
     Φ.Π.Α. 24%  

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  
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Fax: ………………………………………………  Email: …………………………………………………………………………… 
 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά 
προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.» καθώς και των συνθηκών 
εκτέλεσης αυτής, υποβάλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις 
ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (Κ.Α. 15.6413.16) 
 

   
                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 

                                                           ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%: 
                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Μεταφορά και επιστροφή μουσικών 
του τμήματος Φιλαρμονικής και 
Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αετοπούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου εντός του 
Νομού Αττικής με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με 
οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 3   

2 

Μεταφορά και επιστροφή μουσικών 
του τμήματος Φιλαρμονικής και 
Μουσικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αετοπούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου μέχρι 400 χιλ. 
με αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 50 
θέσεων με οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 1   

3 

Μεταφορά, διανυκτέρευση και 
επιστροφή μουσικών του τμήματος 
Φιλαρμονικής και Μουσικής 
Εκπαίδευσης της Δ/νσης Πολιτισμού 
και Αετοπούλειου Πολιτιστικού 
Κέντρου μέχρι 800 χιλ. με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με 
οδηγό. 
 

Δρομολόγιο 1   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ     

 
 Τίτλος Διαγωνισμού: «Μεταφορά προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης,  

 Αρ. Μελέτης : 70/2022 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑΣ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 
Του/της 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
με έδρα τ    …………………………………………………………………………  Οδός ……………………………………… 
(Νομική Μορφή)    
…………………………… Αριθ ……………… Τ.Κ. ……………………………  Τηλ. …………………………………………. 
 
Fax: ………………………………………………  Email: …………………………………………………………………………… 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά 
προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.» καθώς και των συνθηκών 
εκτέλεσης αυτής, υποβάλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις 
ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης. 
ΟΜΑΔΑ 3 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (15.6413.04) 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Μεταφορά παιδιών του 
προγράμματος «Αθλητική 
κατασκήνωση 2022»για εκδρομές έως 
80 χιλιομέτρων μέσω εθνικών δρόμων 
και Αττικής οδού  με αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης 50 θέσεων με οδηγό 
της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού & 
Νέας Γενιάς. 

Δρομολόγιο 24   
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                                                                        ΣΥΝΟΛΟ: 

                                                                                  ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%: 
                                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 
 

                                                                          

 

                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                     (ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 


