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ΣΥΜΒΑΣΗ 93139
Στην Αθήνα σήμερα, την 2αν του μηνός Απριλίου του έτους 2021, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα
αναφερόμενα στα άρθρα της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) και τα Παραρτήματα της,
ΜΕΤΑΞΥ
1.

Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ο.ΣΥ. Α.Ε.»,
που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην Αττική, Παρνασσού 6, με ΑΦΜ 094382949, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Στέφανο Αγιάσογλου (εφεξής «ΟΣΥ» ή
Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή «Αναθέτων Φορέας»),

2.

Αφετέρου της Εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ) (καλούμενης εφεξής «Ανάδοχος»), η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ
/ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, µε ΑΦΜ 094017203 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχει συσταθεί µε τις υπ’ αριθ.
10813/1960 & 78204/26.09.2007 (τροποποίηση) καταστατικές πράξεις των Συμβολαιογράφων κ. Νικόλαου
Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος και της κ. Ανδριανής Πασχίδη -Τραυλού, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στα υπ’ αρ.
473/26.10.1960 και 12802/06.11.2007 Φ.Ε.Κ., με αριθμό ΓΕΜΗ 277901000 και σύμφωνα με το από
22/10/2020

Πρακτικό

Διοικητικού

Συμβούλιου

της

εταιρείας

καθώς

και

το

υπ’

αρ.

πρωτ.

1450886.2092168/01.04.2021 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Εμπορικού & Βιομηχανικόυ Επιμελητηρίου Αθηνών,
εκπροσωπείται νόμιμα για τις ανάγκες της σύναψης της παρούσας ΣΠΥ από τον κ. Μενάγια Φίλιππο του
Νικολάου.
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ:
Σύμφωνα µε τις υπ’ αριθ. 169/31.08.2020 & 170/05.09.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΟΣΥ,
µε την αριθ. 11/2020 Διακήρυξη διενέργησε Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την Ανάδειξη
Αναδόχου για την υλοποίηση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με τίτλο: “Μίσθωση ενενήντα (90)
ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και διακοσίων δέκα (210) κανονικών (διαξονικών) αστικών
λεωφορείων από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.”.
Ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 16/18.01.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αναθέτοντος Φορέα, µε την οποία η Σύμβαση κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ).
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
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1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στο κείμενο που ακολουθεί οι παρακάτω όροι λειτουργούν υποβοηθητικά, ως εξής:
1.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: “Μίσθωση ενενήντα (90) ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και
διακοσίων δέκα (210) κανονικών (διαξονικών) αστικών λεωφορείων από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.”,
μεταχειρισμένων ή/και καινούργιων, κατηγορίας EURO V ή νεότερης, με έτος κατασκευής το 2010 ή
μεταγενέστερο.

2.

Ανάδοχος (Παρέχων Υπηρεσίες): Ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε η παρούσα Σύμβαση
Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη.

3.

Αναθέτων Φορέας: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που
διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής αστικής συγκοινωνίας στο λεκανοπέδιο Αττικής.

4.

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών: Η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με
ρυμουλκό) και κανονικών (διαξονικών) αστικών λεωφορείων (δηλ. η διάθεση λεωφορείων σε καθημερινή
βάση, αλλά και η παροχή υπηρεσιών για την τακτική, έκτακτη και προληπτική συντήρηση τους), σύμφωνα με
την Προκήρυξη και τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που θα συναφθεί μεταξύ του Αναθέτοντος Φορέα
και του(ων) Αναδόχου(ων).

5.

Διαγωνιζόμενος: κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση, που θα υποβάλει προσφορά στον Διαγωνισμό
για την ανάληψη της παρούσας.

6.

Διαγωνισμός: Ο ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, τη διενέργεια του οποίου προκήρυξε
ο Αναθέτων Φορέας με την αρ. 11/2020 Διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου με Σύμβαση Παροχής
Υπηρεσιών (ΣΠΥ): “Μίσθωση ενενήντα (90) ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και
διακοσίων δέκα (210) κανονικών (διαξονικών) αστικών λεωφορείων από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.”.

7.

Διακήρυξη: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα Παραρτήματα της, καθώς επίσης και τυχόν νεότερα Τεύχη,
Παραρτήματα, σχετικές τροποποιητικές ή διευκρινιστικές αποφάσεις του Αναθέτοντος Φορέα ή άλλα στοιχεία
που κοινοποιήθηκαν στους Διαγωνιζομένους, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και περιλαμβάνουν τους
όρους διενέργειας του Διαγωνισμού.

8.

Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή: Το συλλογικό όργανο το οποίο διενήργησε τις διαδικαστικές πράξεις
του Διαγωνισμού, αξιολόγησε τις προσφορές των Διαγωνιζομένων και εισηγήθηκε για το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού στον Αναθέτοντα Φορέα.

9.

Περίοδος Ολοκλήρωσης της Διάθεσης Λεωφορείων: Το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) μέχρι την ολοκλήρωση της διάθεσης του συνολικού συμβατικού αριθμού
των λεωφορείων και της ενσωμάτωσης τους στον στόλο της ΟΣΥ που είναι από την υπογραφή της σύμβασης
α’ τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός τριάντα
(30) ημερών το μέγιστο, β’ τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά προσφερθέντος αριθμού
λεωφορείων εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών το μέγιστο, γ’ τουλάχιστον του τριάντα τοις εκατό (30%)
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του συνολικά προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών το μέγιστο και του
υπολοίπου τριάντα τοις εκατό (30%) μέχρι την συμπλήρωση του συμβατικού αριθμού λεωφορείων, εντός
εκατόν πενήντα (150) ημερών το μέγιστο.
10. Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, που προκύπτει από τον αριθμό των προσφερόμενων
λεωφορείων και από μηνιαίο μίσθωμα ανά μονάδα (λεωφορείο) στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που είναι τρία (3) έτη και κατόπιν προσαύξησης που πραγματοποιήθηκε κατά 15% σύμφωνα
με

τους

όρους

της

διακήρυξης,

προσδιορίζεται

σε

5.709.312,00€

(7.079.546,88€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 1.370.234,88€), που αντιστοιχεί στην μίσθωση 59 λεωφορείων
κανονικών διαξονικών - 12μετρων.
11. Μοναδιαία Τιμή Προσφοράς: Η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος (€ ανά τύπο ενός
λεωφορείου ανά μήνα). Η Μοναδιαία Τιμή Προσφοράς, δεν είναι επιτρεπτό να είναι μεγαλύτερη από δύο
χιλιάδες οχτακόσια € (2.800,00) ανά μήνα (ανά λεωφορείο ανεξαρτήτως τύπου) άνευ ΦΠΑ, επί
ποινή αποκλεισμού.
12. Ασφάλιση λεωφορείων: Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ασφάλιση αστικής ευθύνης και την ασφαλιστική
κάλυψη των λεωφορείων κατά τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ.. Η ασφαλιστική κάλυψη εκτείνεται και έναντι πιθανών
κακόβουλων ενεργειών κατά την χρήση των λεωφορείων.
13. Προσφορά: Η προσφορά που έχει ο Ανάδοχος και η οποία περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη Τεχνική Οικονομική Προσφορά, για ανάληψη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), στο διάστημα ισχύος της
παρούσας.
14. Πίνακας Μειοδοσίας: Ο Πίνακας κατάταξης, κατά σειρά μειοδοσίας (ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη),
των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, που καταρτίζει ο Αναθέτων Φορέας μετά την αξιολόγηση και το άνοιγμα
των οικονομικών προσφορών. Για κάθε τύπο λεωφορείων (αρθρωτά και κανονικά) καταρτίζεται ο αντίστοιχος
πίνακας μειοδοσίας. Εφόσον ο πρώτος μειοδότης δεν καλύπτει τον συνολικό αριθμό των λεωφορείων που
επιθυμεί να μισθώσει ο Αναθέτων, προχωρά στην ανάθεση και στους επόμενους, κατά την σειρά μειοδοσίας
του κάθε πίνακα μειοδοσίας, μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των λεωφορείων προς μίσθωση, τόσο για τα
αρθρωτά, όσο και για τα κανονικά.
15. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ): Η Σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την παροχή
υπηρεσιών μίσθωσης και συντήρησης (τακτικής και έκτακτης) αρθρωτών και κανονικών αστικών λεωφορείων,
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης, για τρία (3) έτη. Ο συμβατικός αριθμός
των αστικών λεωφορείων θα καθοριστεί από την προσφορά του(ων) αναδόχου(ων).
16. Προαίρεση: Η δυνατότητα του Αναθέτοντος φορέα να αυξήσει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης για ένα (1)
επιπλέον έτος, πέραν των τριών (3) ετών (συμβατικός χρόνος).
17. Ανάθεση σε περισσότερους του ενός Αναδόχους: Ο Αναθέτων έχει το δικαίωμα να αναθέσει την
υπηρεσία (μίσθωση και συντήρηση λεωφορείων) σε περισσότερους του ενός αναδόχους, τόσο της κύριας
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σύμβασης, όσο και της προαίρεσης, ώστε να καλύψει τον επιθυμητό αριθμό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που τάσσει η διακήρυξη.
18. Προκαταβολή: Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής προς τον(ους) ανάδοχο(ους), με την κατάθεση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η προκαταβολή μπορεί να ανέλθει μέχρι το ύψος του μισθώματος των
λεωφορείων για ένα (1) μήνα. Η προκαταβολή αποσβέννυται πλήρως με τον πρώτο λογαριασμό, και εάν αυτός
δεν επαρκεί, με τον αμέσως επόμενο (2ο λογαριασμό). Σε περίπτωση σταδιακής απόσβεσης της προκαταβολής,
δύναται να απομειώνεται αντίστοιχα η εγγυητική επιστολή της προκαταβολής, η οποία και επιστρέφεται
πλήρως με την ολοσχερή απόσβεση της. Η εφάπαξ προκαταβολή προς τον ανάδοχο κατά την έναρξη ισχύος
της σύμβασης, που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, είναι έντοκη, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 περ. δ
του ν.4412/2016.
19. Αναθεώρηση Τιμών: Η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή παραμένει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της
σύμβασης, και δεν επιτρέπεται να αυξηθεί, ενώ είναι επιτρεπτή η μείωση της, κατόπιν γραπτής συμφωνίας του
Αναθέτοντος με τον Ανάδοχο. Προσφορά που προβλέπει αύξηση της μοναδιαίας τιμής μισθώματος
(αναθεώρηση τιμών) απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
20. Συμβατικά Τεύχη: Είναι, συνολικά, η Διακήρυξη του σχετικού Διαγωνισμού, τα Παραρτήματα αυτής και το
σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν, επί τη βάσει των οποίων διενεργείται ο Διαγωνισμός.
21. Έτος Αναφοράς: Ως έτος αναφοράς για την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) ορίζεται το έτος 2020 και
όλες οι αναφερόμενες τιμές της αντίστοιχης Διακήρυξης, έχουν έτος αναφοράς το 2020.
22. Περίοδος Αναφοράς: Η χρονική περίοδος κατά την οποία μισθώνονται τα λεωφορεία από την ΟΣΥ (3 έτη).
23. Δικαίωμα εξαγοράς: Τα μισθωμένα λεωφορεία δύναται να μεταβιβαστούν (εξαγοραστούν) από την
ΟΣΥ (δικαίωμα εξαγοράς), μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, και εφόσον είναι σε πλήρη και αποδοτική
λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών της παρούσας). Η απόφαση για εξαγορά ή όχι
των λεωφορείων είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΟΣΥ και η δυνατότητα αυτή της ΟΣΥ, δεν δημιουργεί
κανενός είδους υποχρέωση έναντι του(ων) αναδόχου(ων), ούτε μπορεί, εξ αυτού του λόγου να εγερθεί
οποιαδήποτε απαίτηση για θετική ή αποθετική ζημία. Όμως η ΟΣΥ δεν έχει το δικαίωμα της αυτοσύμβασης.
24. Τιμή εξαγοράς: Εφόσον η ΟΣΥ ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, το αντίτιμο (τιμή εξαγοράς) ορίζεται σε €
12.000,00 ανά κανονικό λεωφορείο και € 15.000,00 ανά αρθρωτό λεωφορείο. Η τιμή εξαγοράς μπορεί να
μειώνεται ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση και την αναπόσβεστη αξία του(ων λεωφορείου(ων), με
συμφωνία του Αναθέτοντος και του(ων) Αναδόχου(ων).
25. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Για τις ανάγκες υλοποίησης της
υπηρεσίας της παρούσας, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» σύμφωνα με
τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή των αντικειμένων των
Συμβατικών Τευχών, όπως ορίζονται σε αυτά. Η ΕΠΠΕ, με βάση τα στοιχεία της τηλεματικής, εκδίδει εντός
δεκαημέρου μηνιαία βάση. Η ανωτέρω επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα

Σελίδα 4 από 27

21SYMV008388565 2021-04-02
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
“Μίσθωση ενενήντα (90) ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και διακοσίων δέκα (210) κανονικών
(διαξονικών), αστικών λεωφορείων από την ΟΣΥ Α.Ε.” – ΔΙΑΚ. 11/2020
Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ ΩΘΤΨΟΚΩ0-Λ0Ξ & ΑΔΑΜ 20PROC007362045
Διακήρυξη 11/2020 - ΑΔΑΜ 20PROC007362048 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 99140
1ο Τεύχος Διευκρινίσεων - ΑΔΑ 662ΘΟΚΩ0-ΔΟ8 & ΑΔΑΜ 20PROC007494986
ο
2 Τεύχος Διευκρινίσεων - ΑΔΑ 6ΘΩΞΟΚΩ0-7ΨΨ& ΑΔΑΜ 20PROC007535911

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της ΣΠΥ και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 337 του Ν.4412/2016.
26. Παραλαβή οχημάτων: Για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας της παρούσας, η ΕΠΠΕ της ΟΣΥ (παρ. 22
ανωτέρω) θα προβεί σε ενδελεχή έλεγχο κάθε λεωφορείου που θα προσκομισθεί από τον(ους) ανάδοχο(ους),
ελέγχοντας την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας) και την ταυτότητα
του με το(α) προσκομισθέν(τα) δείγμα(τα). Μετά τον έλεγχο, η ΕΠΠΕ συντάσσει πρακτικό παραλαβής για κάθε
λεωφορείο, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του οχήματος, τυχόν παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ, και
υπογράφεται από τον Ανάδοχο. Τα οχήματα που τελικά θα παραληφθούν από την ΕΠΠΕ αποτελούν τον
“συμβατικό αριθμό λεωφορείων” του κάθε αναδόχου (εάν είναι περισσότεροι του ενός). Η ΕΠΠΕ διατηρεί το
δικαίωμα να μην αποδεχθεί, αιτιολογημένα, την παραλαβή λεωφορείου)ων) που διαπιστωμένα αποκλίνει(ουν)
από τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας) και το(α) προσκομισθέν(τα) δείγμα(τα). Ο(οι)
Ανάδοχος(οι) μπορεί(ούν) να προβούν σε αντικατάσταση κάθε λεωφορείου που τυχόν δεν θα παραληφθεί από
την ΕΠΠΕ.
27. Εκκαθάριση: Η περιοδική (μηνιαία) διαδικασία Τεχνικής και Οικονομικής αποτίμησης της προόδου του
αντικειμένου της παρούσης και προσδιορισμού του Πραγματικού Οικονομικού Ανταλλάγματος του Αναδόχου,
που συντάσσεται από την ΕΠΠΕ.
28. Περίοδος Παρακολούθησης (ανά μήνα): Η επαναλαμβανόμενη χρονική περίοδος, στη λήξη της οποίας
υπολογίζεται ο Πραγματικός Αριθμός των Μισθωμένων Λεωφορείων και το Πραγματικό Οικονομικό
Αντάλλαγμα.
29. Προβλεπόμενος Συμβατικός Αριθμός Μισθωμένων Λεωφορείων Περιόδου Παρακολούθησης: Ο
Συμβατικός Αριθμός Μισθωμένων Λεωφορείων, ο οποίος προσδιορίζεται µε βάση την Προσφορά του Αναδόχου
και την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας.
30. Πραγματικός Αριθμός Μισθωμένων Λεωφορείων Περιόδου Παρακολούθησης: Ο Πραγματικός
Αριθμός Μισθωμένων Λεωφορείων, ο οποίος προσδιορίζεται από την μηνιαία πιστοποίηση της ΕΠΠΕ µε βάση
τα στοιχεία της τηλεματικής της ΟΣΥ.
31. Συμβατικό Οικονομικό Αντάλλαγμα: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση, αμοιβή του Οικονομικού Φορέα
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εντός μιας Περιόδου Παρακολούθησης.
32. Πραγματικό Οικονομικό Αντάλλαγμα: Η αποδιδόμενη στον Οικονομικό Φορέα αμοιβή για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες της εντός μιας Περιόδου Παρακολούθησης, όπως προκύπτει από την Έκθεση της Περιόδου
Παρακολούθησης (υπηρεσία ΟΣΥ και ΕΠΠΕ).
33. Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών: Η αναφορά που συντάσσεται από την υπηρεσία της ΟΣΥ και την ΕΠΠΕ
µε την ολοκλήρωση της παράδοσης στην ΟΣΥ των μισθωμένων λεωφορείων, κατά την έναρξη της σύμβασης.
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34. Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης: Η έκθεση που συντάσσεται από την υπηρεσία της ΟΣΥ και την
ΕΠΠΕ, στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης (ανά μήνα) και περιλαμβάνει την ακριβή καταμέτρηση του
αριθμού των διατεθέντων λεωφορείων, καθώς και την Οικονομική Εκκαθάριση για τον προσδιορισμό του
Πραγματικού Οικονομικού Ανταλλάγματος του Οικονομικού Φορέα, για την Περίοδο Παρακολούθησης.
Επιπλέον, περιέχει κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο, κατά την ανέλεγκτη κρίση της ΕΠΠΕ.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΠΥ)
Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) αφορά την παροχή υπηρεσιών Μίσθωσης
59 κανονικών (διαξονικών) αστικών λεωφορείων (Volvo/B9L/7700) από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., όπου ο
Ανάδοχος, θα προβεί:
1.

Στην μίσθωση λεωφορείων αστικού τύπου (μεταχειρισμένα ή/και καινούργια), χαμηλού δαπέδου, ηλικίας μέχρι
10 ετών (έτος κατασκευής το 2010 ή/και μεταγενέστερο), κατηγορίας EURO V ή νεότερης (σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος IV της παρούσας). Συγκεκριμένα θα διαθέσει κανονικά (διαξονικά)
λεωφορεία μήκους περίπου 12 m, μεταφορικής ικανότητας μέχρι περίπου 90 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι),
με δύο ή τρεις πόρτες, ή/και αρθρωτά (με ρυμουλκό) λεωφορεία μήκους περίπου 18 m, μεταφορικής
ικανότητας μέχρι περίπου 150 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι) με τρεις ή τέσσερις πόρτες. Τα λεωφορεία θα
πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ.

2.

Στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του 90% του συμβατικού αριθμού των οχημάτων σε καθημερινή βάση. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντικατάσταση εντός 48ώρου κάθε λεωφορείου που εμφανίζει
πρόβλημα, ώστε να είναι διαθέσιμο για ασφαλή κυκλοφορία, σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον το 90% του
συμβατικού αριθμού των οχημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως
προβλέπεται στην παρούσα. Η προθεσμία των 48 ωρών, δεν ισχύει στις περιπτώσεις ανώτερης βίας,
βανδαλισμών, και ατυχημάτων.

3.

Οι ημέρες μη λειτουργίας (ακινητοποίησης) λεωφορείων για την προληπτική συντήρηση και την αναγόμωση /
αντικατάσταση ελαστικών θεωρούνται εργάσιμες και αποζημιώνονται, εφόσον είναι σε κυκλοφορία
τουλάχιστον το 90% του συμβατικού αριθμού των οχημάτων. Στον πλήρη εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες,
των λεωφορείων με συστήματα τηλεματικής, πλήρως συμβατά με το υφιστάμενο σύστημα τηλεματικής της
ΟΣΥ (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος IV της παρούσας).

4.

Στην εγκατάσταση, από τον Ανάδοχο του σχετικού εξοπλισμού που θα παραδώσει η ΟΣΥ κατά την υπογραφή
της ΣΠΥ και στην εξασφάλιση με δική του ευθύνη και δαπάνες, της πλήρους λειτουργίας, των συστημάτων
τηλεματικής και Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρων (ΑΣΣΚ) στα μίσθια, πλήρως συμβατών με τα
υφιστάμενα συστήματα τηλεματικής και ΑΣΣΚ του ΟΑΣΑ.

5.

Στην βαφή των λεωφορείων στα χρώματα της ΟΣΥ (κατόπιν υπόδειξης από την ΟΣΥ). Αποδεκτή και η λύση
της κάλυψης των λεωφορείων με κατάλληλο φιλμ (wrap).

Σελίδα 6 από 27

21SYMV008388565 2021-04-02
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
“Μίσθωση ενενήντα (90) ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και διακοσίων δέκα (210) κανονικών
(διαξονικών), αστικών λεωφορείων από την ΟΣΥ Α.Ε.” – ΔΙΑΚ. 11/2020
Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ ΩΘΤΨΟΚΩ0-Λ0Ξ & ΑΔΑΜ 20PROC007362045
Διακήρυξη 11/2020 - ΑΔΑΜ 20PROC007362048 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 99140
1ο Τεύχος Διευκρινίσεων - ΑΔΑ 662ΘΟΚΩ0-ΔΟ8 & ΑΔΑΜ 20PROC007494986
ο
2 Τεύχος Διευκρινίσεων - ΑΔΑ 6ΘΩΞΟΚΩ0-7ΨΨ& ΑΔΑΜ 20PROC007535911

6.

Στην διατήρηση εφεδρείας λεωφορείων σε ποσοστό μέχρι το πέντε τοις εκατό (5%) των μισθωμένων
οχημάτων, ώστε να καλύπτονται ακινητοποιήσεις λεωφορείων από τυχόν βλάβες, ατυχήματα κλπ.

7.

Στην πλήρη συντήρηση των οχημάτων (τακτική, προληπτική, έκτακτη), περιλαμβανομένων των υλικών και της
εργασίας υπό τις διακρίσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII. Τον(ους) ανάδοχο(ους) βαρύνουν όλες οι πάσης
φύσεως δαπάνες και εργασίες που απαιτούνται ώστε τα λεωφορεία να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, για
ασφαλή κυκλοφορία σε καθημερινή βάση, με εξαίρεση τα καύσιμα, τα ελαστικά, τον καθαρισμό και την
απολύμανση που είναι ευθύνη και δαπάνες της ΟΣΥ.

8.

Στις εργασίες για την έντεχνη και ασφαλή αναγόμωση των ελαστικών των λεωφορείων, με την συμπλήρωση
100.000 km κυκλοφορίας. Ο Ανάδοχος, θα μεριμνά για την έντεχνη και ασφαλή αναγόμωση των ελαστικών
των λεωφορείων, με την συμπλήρωση 100.000 km κυκλοφορίας. Οι δαπάνες αναγόμωσης θα βαρύνουν την
ΟΣΥ και θα γίνονται από εταιρία που θα υποδείξει η ΟΣΥ, ενώ ο Ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη των
εργασιών αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των ελαστικών.

9.

Στις εργασίες ορθής και ασφαλούς αντικατάστασης των ελαστικών των λεωφορείων, με την συμπλήρωση
150.000 km κυκλοφορίας (50.000 km μετά την αναγόμωση), τα οποία (ελαστικά) θα διατίθενται από την ΟΣΥ.

10. Στην διάθεση της απαιτούμενης τεχνικής υποδομής (κινητά συνεργεία, κλπ.), όπως περιγράφεται στην
διακήρυξη (τεχνική ικανότητα).
11. Διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του 90% του συμβατικού αριθμού των οχημάτων σε καθημερινή βάση. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντικατάσταση εντός 48ώρου κάθε λεωφορείου που εμφανίζει
πρόβλημα, ώστε να είναι διαθέσιμο για ασφαλή κυκλοφορία, σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον το 90% του
συμβατικού αριθμού των οχημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως
προβλέπεται στην παρούσα. Η προθεσμία των 48 ωρών, δεν ισχύει στις περιπτώσεις ανώτερης βίας,
βανδαλισμών, και ατυχημάτων.
12. Οι ημέρες μη λειτουργίας (ακινητοποίησης) λεωφορείων για την προληπτική συντήρηση και την αναγόμωση /
αντικατάσταση ελαστικών θεωρούνται εργάσιμες και αποζημιώνονται, εφόσον είναι σε κυκλοφορία
τουλάχιστον το 90% του συμβατικού αριθμού των οχημάτων.
13. Στην παράδοση επί ποινή αποκλεισμού, από την υπογραφή της σύμβασης α’ τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό
(20%) του συνολικά προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός τριάντα (30) ημερών το μέγιστο, β’
τουλάχιστον του είκοσι

τοις εκατό (20%) του συνολικά προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός

εβδομήντα πέντε (75) ημερών το μέγιστο, γ’ τουλάχιστον του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικά
προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός εκατό είκοσι (120) ημερών το μέγιστο και του υπολοίπου τριάντα
τοις εκατό (30%) μέχρι την συμπλήρωση του συμβατικού αριθμού λεωφορείων, εντός εκατόν πενήντα (150)
ημερών το μέγιστο).
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14. Στον ετήσιο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του συνόλου του συμβατικού αριθμού των λεωφορείων, ώστε κάθε όχημα
να είναι εφοδιασμένο με το απαιτούμενο από τον νόμο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου.
15. Την λειτουργία και την συντήρηση, προληπτική, προγραμματισμένη και έκτακτη, των μισθωμένων οχημάτων,
για χρονικό διάστημα ίσο με την διάρκεια της μίσθωσης, που είναι τριάντα έξι (36) μήνες.
3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Τα ακόλουθα έγγραφα αποτυπώνουν, μαζί µε την παρούσα ΣΠΥ, την συμβατική δέσμευση των μερών και
συνιστούν Προσαρτήματα της παρούσας ΣΠY:

-

Προσάρτημα I: Η Διακήρυξη και τα λοιπά Τεύχη – Παραρτήματα του Διαγωνισμού, περιλαμβανομένων και
όλων των τυχόν διευκρινίσεων, συμπληρώσεων και τροποποιήσεων των όρων αυτών από τον Αναθέτοντα
Φορέα.

-

Προσάρτημα IΙ: Η Προσφορά του Αναδόχου, στην οποία περιλαμβάνεται η Τεχνική Προσφορά, η Οικονομική
Προσφορά και κάθε άλλο έγγραφο που κατέθεσε κατά τη διαδικασία του Διαγωνισμού.

-

Σειρά Ισχύος Συμβατικών Τευχών: Τα παρακάτω έγγραφα, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που
προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΣΠΥ, που θα καταρτιστεί και
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), Προκήρυξη – Παραρτήματα αυτής και
τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις, Προσφορά του Αναδόχου,

2.

Τα Συμβατικά Τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται και σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι
σε αυτά, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που
ορίζεται ανωτέρω. Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών, μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή
της ΣΠΥ, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση
της ΟΣΥ να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη
διαμόρφωση της προσφοράς τους.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις του Αναδόχου, προβλέπονται ως εξής:
1.

Κατά την υπογραφή της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της ΣΠΥ, εκτός ΦΠΑ και ανέρχεται σε διακόσιες
ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (285.465,60€) διάρκειας που
προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που αναφέρεται στην ΣΠΥ από αναγνωρισμένο
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών
επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού
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Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε κράτη-μέρη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997, όπως ισχύει.
2.

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 (παρ. 1Β), του νόμου
4412/2016 και εκδίδεται κατ’ επιλογή των Οικονομικών Φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (α) την ημερομηνία
έκδοσης, (β) τον εκδότη, (γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς την οποία απευθύνονται, (δ) τον αριθμό της
εγγύησης, (ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
Οικονομικού Φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση Ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της Ένωσης), (ζ) τους όρους ότι : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, (η) τα στοιχεία της
σχετικής Προκήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, (θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό αλλά και
τον τίτλο της σχετικής ΣΠΥ.

3.

Σε περίπτωση τροποποίησης της ΣΠΥ, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

4.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή από την ΕΠΠΕ του
συνόλου του συμβατικού αριθμού των λεωφορείων και την παράδοση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Λειτουργίας και Συντήρησης.

5.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης (ΣΠΥ) καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της ΣΠΥ και κάθε απαίτηση τον Αναθέτοντα Φορέα έναντι του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

6.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του
τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της Σύμβασης και αποδεσμεύεται πλήρως με την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού
αντικειμένου ήτοι του αριθμού των μισθούμενων οχημάτων και την παράδοση της εγγυητικής επιστολής Καλής
Λειτουργίας και Συντήρησης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

7.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, η οποία θα αφορά στην συνολική διάρκεια
της παροχής υπηρεσιών και το ύψος της θα ανέρχεται σε ποσοστό δύο κόμμα πέντε τοις εκατό (2,5%), επί
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του ετήσιου ποσού καταβολής στην Ανάδοχο και ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια
εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (45.577,60€), εκτός ΦΠΑ, θα έχει δε διάρκεια τρεις (3) μήνες
πλέον της διάρκειας της σύμβασης ήτοι η διάρκεια αυτής θα είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών και τριών (3)
μηνών και η παράδοσή της αποτελεί προϋπόθεση της επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης
ανανεώνεται για ένα ακόμη έτος, άλλως καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα.
8.

Οι εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης και Καλής Λειτουργίας - Συντήρησης, καταπίπτουν σε περίπτωση παράβασης
των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Διάρκεια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ): τρία (3) έτη. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4441/2016 και ν. 4497/2017, οι όροι της παρούσας
Προκήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
Η ΟΣΥ υποχρεούται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας και την εμπρόθεσμη
αποζημίωση του(ων) αναδόχου(ων), σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας.
7. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Σε ότι αφορά την υπεργολαβία, αναφέρονται τα εξής:
1.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος / τμημάτων της ΣΠΥ σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253
του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

2.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα Φορέα το όνομα,
τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί
στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία
στην ΣΠΥ, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά / δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 3 του άρθρου 307 του ν.
4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους της ΣΠΥ,
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της ΣΠΥ, είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.

3.

Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται για τον Ανάδοχο, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της ΣΠΥ, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να
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αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της ΣΠΥ. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται ξεχωριστό ΕΕΕΣ.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της Σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού.
4.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του ν.
4412/2016.

8. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
Καθ’ όλη την διάρκεια της ΣΠΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση των εγκαταστάσεων του
αναθέτοντος φορέα που θα του διατεθούν για τις ανάγκες της παρούσας, ενημερώνοντας εγκαίρως τον Αναθέτοντα
για τυχόν επικείμενους ή προκληθέντες κινδύνους ή ζημίες.
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της περιόδου της παρούσας ΣΠΥ, είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα
μέτρα για να εξασφαλίζεται, η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης λειτουργία του αντικειμένου
της παρούσας και η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή του σε τακτικές, έκτακτες ή / και επείγουσες
καταστάσεις. Ο χρόνος αποκατάστασης ορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου και προβλέπεται ρητά στην
διακήρυξη και στην ΣΠΥ. Η συντήρηση των λεωφορείων και του εξοπλισμού, γίνεται βάσει συγκεκριμένου
Προγράμματος Λειτουργίας και Συντήρησης σύμφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και τις τυχόν
οδηγίες του Αναθέτοντος. Το Πρόγραμμα Συντήρησης μπορεί να αναθεωρείται κατά διαστήματα μετά από πρόταση
ενός εκ των συμβαλλομένων μερών και, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν δεκτές οι αλλαγές από τον Αναθέτοντα.
Ειδικά έχει συμφωνηθεί ότι η ΟΣΥ θα παρέχει στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τις αναφερόμενες
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII υπηρεσίες συντήρησης, με τεχνικό προσωπικό της επί των μισθωμένων οχημάτων, εντός των
εγκαταστάσεων της και υπό την επίβλεψη και ευθύνη του αναδόχου.
Το προσωπικό της ΟΣΥ θα συμμορφώνεται στις εντολές του αναδόχου και να εκτελεί τυχών υποδείξεις. Το κόστος
των υπηρεσιών αυτών έχει προϋπολογιστεί σε μηνιαία βάση και κατά το ποσό αυτό έχει περιοριστεί το μηνιαίο
προυπολογισθέν μίσθωμα και ανήλθε τελικά σε 2.800,00€ ανά λεωφορείο και ανά μισθωτικό μήνα.
Ο Αναθέτων Φορέας ουδεμία άλλη δέσμευση, υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την εκτέλεση των
προαναφερόμενων.
10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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Ο Αναθέτων Φορέας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις, και στα
λεωφορεία ή τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά από κλοπή, ληστεία, υγρασία, φωτιά ή άλλη
πράξη τρίτου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού που θα διαθέσει,
έναντι των ανωτέρω. Ένα πρωτότυπο της εκάστοτε ασφαλιστικής Σύμβασης μαζί µε τα Παραρτήματά της, καθώς
και των εκάστοτε τροποποιήσεων ή συμπληρώσεών της, θα παραδίδεται, χωρίς καθυστέρηση από την έκδοσή τους,
στον Αναθέτοντα Φορέα µε ευθύνη του Αναδόχου.
11. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε ότι αφορά τις δυνατότητες εκχώρησης της ΣΠΥ, αναφέρονται τα εξής:
1.

Τα δικαιώματα που προέρχονται από τη ΣΠΥ που θα υπογραφεί δε θα είναι με κανένα τρόπο μεταβιβάσιμα ή
εκχωρητέα σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται σε αυτήν χωρίς την προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη του άλλου μέρους, που παρέχεται μόνον εγγράφως. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ως άνω
εκχώρηση / μεταβίβαση δικαιωμάτων της ΣΠΥ από τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη του Αναθέτοντος φορέα, εφόσον ο Ανάδοχος μεταβιβάσει σε τρίτον ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
20% του μετοχικού του κεφαλαίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ενημερώσει εγγράφως
τον Αναθέτοντα φορέα περί της μεταβολής αυτής το αργότερο εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της
μεταβίβασης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση και εισέρχεται νέο μέλος σε
αυτήν κατά ποσοστό συμμετοχής που δεν υπερβαίνει το 20%. Ομοίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί
εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας σε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Αναθέτοντα Φορέα. Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελεί Ένωση είναι δυνατή η μεταβίβαση - τροποποίηση των αρχικών ποσοστών
συμμετοχής μεταξύ των μελών που συμμετέχουν σε αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι θα γνωστοποιηθεί
εγγράφως στον Αναθέτοντα Φορέα το αργότερο εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης
αυτής.

2.

Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση όπου ο Ανάδοχος μεταβιβάσει το σύνολο της ΣΠΥ σε 100% θυγατρική
εταιρεία του εγκαταστημένη στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ. Στην περίπτωση εκχώρησης της ΣΠΥ σε
θυγατρική εταιρεία ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο ή/και αντίκλητο της θυγατρικής εταιρείας ο
οποίος θα μιλά την Ελληνική γλώσσα και θα είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.

3.

Εκχώρηση της ΣΠΥ είναι δυνατή και σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σε ότι αφορά την ασφάλεια των εργασιών και της ασφάλεια της λειτουργίας, ο Ανάδοχος:
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1.

Έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, αν του το ζητήσει η ΕΠΠΕ του Αναθέτοντος, να απαγορεύει την
προσπέλαση στον χώρο εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσης σε οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι
σχετικό µε την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης.

2.

Οφείλει να τηρεί Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής του αντικειμένου της παρούσης.

3.

Πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εργοταξίων, αποθηκών, κλπ. Είναι υπεύθυνος για τη
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας του προσωπικού του ή του προσωπικού του Αναθέτοντος
Φορέα και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή/και απώλειες, που μπορεί να επισυμβούν κατά
την εκτέλεση των εργασιών.

4.

Έχει ευθύνη έναντι τρίτων για ζημίες που μπορεί να προέλθουν από τη λειτουργία των λεωφορείων καθ’ όλη
την διάρκεια ισχύος της ΣΠΥ, εφόσον αποδειχθεί, ότι η συγκεκριμένη ζημία προκλήθηκε αποκλειστικώς από
πλημμελή εκπλήρωση υπηρεσιών του Αναδόχου δυνάμει της ΣΠΥ. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον λάβει
χώρα οποιοσδήποτε δικαστικός αγώνας εις βάρος του Αναθέτοντος, που σχετίζεται µε την κατά τα ανωτέρω
προκληθείσα ζημία από την λειτουργία των λεωφορείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ειδοποιούμενος εγκαίρως,
να παρέμβει στη δίκη µε δική του επιμέλεια, δαπάνες και έξοδα καθιστάμενος δικονομικός εγγυητής και να
καταβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί αυτή δικαστικώς
να καταβάλει σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και τα δικαστικά έξοδα και δαπάνες, στα οποία θα έχει
υποβληθεί ο Αναθέτων Φορέας.

13. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σε ότι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1.

Να τηρεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των
εργαζομένων και πρέπει να συμμορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, να
εξασφαλίζει και τη συμμόρφωση µε αυτούς των αντιπροσώπων, υπαλλήλων και προστηθέντων του, και να
προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους.

2.

Να ανακοινώνει αμέσως στον Αναθέτοντα τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη
διάρκεια της ΣΠΥ τα έγγραφα των αρμόδιων αρχών σχετικά µε την παρεχόμενη υπηρεσία.

3.

Να αποζημιώνει πλήρως τους εργαζομένους του για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες, όπως επίσης
και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του
ιδίου ή των αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόμενη µε την ΣΠΥ ή παράβαση αυτής ή
που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε
συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση µε σωματικές βλάβες.

14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σε ότι αφορά το προσωπικό για την υλοποίησης της παρούσας ΣΠΥ, ορίζονται τα εξής:
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1.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει ότι θα διαθέτει κατάλληλο και επαρκές εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και
λοιπούς ανθρώπινους πόρους ώστε να συμμορφώνεται µε όλες τις σχετικές µε τη χρηματοδότηση, τη μελέτη,
την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία υποχρεώσεις του από την ΣΠΥ.

2.

Ο Ανάδοχος είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και
οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και σύνταξης,
υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσμους,
οργανισμούς, επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις, που αφορούν το προσωπικό του, και εν γένει τους
υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες του.

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ
Οι υποχρεώσεις του Αναθέτοντος Φορέα, ορίζονται ως εξής:
1.

Μετά την έναρξη ισχύος της ΣΠΥ, θα διαθέσει στην ομάδα Έργου του Αναδόχου τους αναγκαίους χώρους που
θα εργάζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Συμβατικού Αντικειμένου, καθώς και τον απαραίτητο για τις
ανάγκες εκτέλεσης του στοιχειώδη εξοπλισμό γραφείου. Οι χώροι θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση
του Κέντρου Ελέγχου και η παραχώρηση τους πρέπει να γίνει εντός (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της
ΣΠΥ και θα είναι κατάλληλοι για την τις υποχρεώσεις υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας.

2.

Λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου, των
υπεργολάβων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Αντικείμενο. Ωστόσο, ο Αναθέτων Φορέας δεν
φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των
υπεργολάβων - συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την
εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου.

3.

Κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της ΣΠΥ, τους συμμετέχοντες στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), ενώ διαθέτει το προσωπικό που απαιτείται για
τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή.

4.

Δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας με όσο στελεχιακό δυναμικό κρίνει
κατά την βούλησή της ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων : α. Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον
έλεγχο της προόδου, β. Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των
ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση, γ. Την εξασφάλιση της
μελλοντικής αυτοδυναμίας, τόσο για την υποστήριξη αλλά και για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις, με τη
μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στον Αναθέτοντα Φορέα.
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5.

Εξασφαλίζει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν
καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

6.

Κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της ΣΠΥ την ΕΠΠΕ που θα έχει επιλέξει,
ο οποίος θα έχει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται παρακάτω (Άρθρο 21 της παρούσας).

7.

Οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε
στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση των Συμβατικών
του Υποχρεώσεων, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου και αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα ανωτέρω
στοιχεία με την οριστική παραλαβή ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της ΣΠΥ διατηρώντας και τηρώντας
τους κανόνες εχεμύθειας των εγγράφων.

8.

Οφείλει να δίδει τη συνδρομή της προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του Αναδόχου με τυχόν
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον
υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

9.

Υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο αμοιβή σύμφωνα με τους οριζόμενους όρους και στους οριζόμενους
χρόνους που αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη.

16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το αντικείμενο της παρούσας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε
αυτήν, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Πέραν
αυτών, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξής:
1.

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα
ενεργειών στον Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη της παρούσας. Εάν, κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης του Συμβατικού Αντικειμένου, προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών,
τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στον Αναθέτοντα Φορέα, ο οποίος και θα τις εγκρίνει
κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

2.

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον
Αναθέτοντα Φορέα τις εγγυήσεις που ορίζονται ανωτέρω.

3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Συμβατικού Αντικειμένου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
τον Αναθέτοντα Φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με
την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.

4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Συμβατικό Αντικείμενο
(τακτικές και έκτακτες) εφόσον προσκαλείται, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική
λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις
του Αναθέτοντος Φορέα.
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5.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της

Ένωσης,

το

Εθνικό

Δίκαιο,

συλλογικές

συμβάσεις

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος
Α του ν. 4412/2016.
6.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και
λοιπού προσωπικού, καθώς και υπεργολάβων και συνεργατών του, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ΣΠΥ. Επιπρόσθετα,
ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν
πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη του
Αναθέτοντος Φορέα ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτή προσώπων. Σε περίπτωση παρατήρησης μη
συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του
προσωπικού του Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού
του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αντικείμενο της παρούσας, δύναται
να γίνει μετά από έγκριση του Αναθέτοντος Φορέα και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή
εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Αναθέτοντα Φορέα έγκαιρα και εγγράφως, πριν από τη
σχετική αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός
από τον Αναθέτοντα Φορέα.

7.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν τη συνεργασία
τους με τον Ανάδοχο, αυτός υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή
τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες
συνεργάτες. Η ευθύνη καταπάτησης όρων της ΣΠΥ (π.χ. εμπιστευτικότητα) από μέρους προσώπων που
αποχωρούν από την Ομάδα Έργου, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

8.

Ο Αναθέτων Φορέας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου της παρούσας, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια
εκ μέρους της. Ο Αναθέτων Φορέας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση
ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων και δε συνδέεται με αυτό με καμία
εργασιακή σχέση. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναθέτοντος Φορέα για την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες
εμπίπτουν στο Συμβατικό Αντικείμενο.

9.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού και εις
ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Αναθέτοντος Φορέα για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την
Προκήρυξη και τη ΣΠΥ, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
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ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε δύνανται να
προβληθούν έναντι του Αναθέτοντος Φορέα ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Συμβατικού Αντικειμένου. Σε περίπτωση
που συντρέχουν λόγοι στο πρόσωπο ενός εκ των μελών της Ένωσης ολικής ή μερικής διαδοχής του από άλλο
μέλος της Ένωσης που έχει καταστεί αρχικός Ανάδοχος /ή από άλλον Οικονομικό Φορέα, ή συντρέχουν λόγοι
εταιρικής αναδιάρθρωσης περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης, ή λόγοι
αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο πτωχευτικών - προπτωχευτικών διαδικασιών, τότε στο βαθμό που το άλλο
μέλος της Ένωσης /ή ο άλλος Οικονομικός Φορέας πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που καθορίστηκαν αρχικά από
το Αναθέτοντα Φορέα και υπό τον όρο ότι η κατά τα ανωτέρω διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις
τροποποιήσεις της ΣΠΥ, τότε γίνεται υποκατάσταση του αρχικού Αναδόχου και τυγχάνουν εφαρμογής οι
διατάξεις του άρθρου 337 Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης της ΣΠΥ χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, μπορεί να συστήσει Κοινοπραξία πριν την υπογραφή της ΣΠΥ, στο
μέτρο που η περιβολή της συγκεκριμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης, και στην περίπτωση αυτή, ο Οικονομικός Φορέας που θα ευθύνεται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα
θα είναι η Κοινοπραξία ως νομική μορφή.
11. Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της ΣΠΥ, θα συνάψει με ασφαλιστική εταιρεία Σύμβαση Ασφαλιστικής
Κάλυψης όλων των υπηρεσιών και έργων που αποτελούν αντικείμενο της ΣΠΥ, ένα πρωτότυπο έγγραφο της
οποίας, μαζί με όλα τα συνοδευτικά αυτής Παραρτήματα, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα
Φορέα. Η εν λόγω σύμβαση ασφάλισης θα καλύπτει: (α) κάθε κίνδυνο που τυχόν προκληθεί στον Αναθέτοντα
Φορέα, όπως ενδεικτικά θάνατος /ή κάκωση μέλους του προσωπικού της, άλλα εργατικά ατυχήματα,
πρόκληση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις της κλπ., (β) κάθε αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημίας που
προκληθεί σε τυχόν τρίτους από την εκτέλεση της ΣΠΥ.
12. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της ΣΠΥ,
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και τις διατάξεις της ΣΠΥ.
13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ξεκινήσει την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα παράδοσης των προς μίσθωση λεωφορείων από την υπογραφή της ΣΠΥ και ειδικότερα: α’
τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός τριάντα
(30) ημερών το μέγιστο, β’ τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά προσφερθέντος αριθμού
λεωφορείων εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών το μέγιστο, γ’ τουλάχιστον του τριάντα τοις εκατό (30%)
του συνολικά προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός εκατό είκοσι (120) ημερών το μέγιστο και του
υπολοίπου τριάντα τοις εκατό (30%) μέχρι την συμπλήρωση του συμβατικού αριθμού λεωφορείων, εντός
εκατόν πενήντα (150) ημερών το μέγιστο.
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14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται στα αποτελέσματα του ελέγχου της ΕΠΠΕ, εντός των
προθεσμιών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
15. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Υποχρεούται όμως να
γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση στην ΟΣΥ, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και να
προσκομίσει στην ΟΣΥ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου, καμία έννομη σχέση δε δημιουργείται
μεταξύ του Αναθέτοντος Φορέα και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το αντικείμενο της
παρούσας. Οι υποχρεώσεις αναφέρονται συμπληρωματικά με αυτές που αναφέρονται ρητά σε άλλα σημεία της
παρούσας.
16. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ για κάθε
συμβατικό έτος και την ασφαλιστική κάλυψη των λεωφορείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. Η
ασφαλιστική κάλυψη εκτείνεται και έναντι πιθανών κακόβουλων ενεργειών κατά την χρήση των λεωφορείων.
17. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΕΚΠΤΩΤΟ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η κήρυξη του Οικονομικού Φορέα σαν έκπτωτου και οι κυρώσεις στη διάρκεια υλοποίησης, έχουν ως εξής:
1.

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
(Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την ΣΠΥ και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Αναθέτοντος
Φορέα, που είναι σύμφωνες με την ΣΠΥ ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της ΣΠΥ, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων που μπορεί να χορηγηθούν.

2.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει
χωρίς να συμμορφωθεί με υπαιτιότητά του, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε δέκα (10) ημέρες
από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

3.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ΣΠΥ, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της ΣΠΥ.

4.

Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του Αναδόχου χωρίς αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του, ο τελευταίος δύναται
να ζητήσει από αποζημίωση από τον Αναθέτοντα Φορέα, τόσο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105-106
του Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ., όσο και με το άρθρο 904 περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

5.

Στην περίπτωση όπου η καθημερινή διαθεσιμότητα των λεωφορείων υπολείπεται, με υπευθυνότητα του
Αναδόχου, μέχρι το πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού αριθμού, θεωρείται τυχαία, και ο Ανάδοχος δεν θα
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έχει οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες. Αυτό θα ισχύσει για μέχρι συνολικά πέντε (5) αστοχίες (πέντε ημέρες για
κάθε μηνιαία πιστοποίηση), στο σύνολο της τριάντα μηνών (30 πιστοποιήσεις) διάρκειας της ΣΠΥ.
6.

Σε περίπτωση που ξεπεραστεί το όριο των πέντε (5) αστοχιών ανά μήνα, αλλά η απόκλιση είναι μέχρι πέντε
τοις εκατό (5%) του συμβατικού αριθμού, επιβάλλεται ποινική ρήτρα € 50,00 ανά ημέρα και ανά λεωφορείο
που υπολείπεται, και θα κρατείται από τα επόμενα τιμολόγια (μήνα) του Αναδόχου χωρίς άλλες συνέπειες.

7.

Για κάθε απόκλιση πέραν του ορίου της προηγούμενης παραγράφου (πάνω από 5%) και μέχρι 10%, για μέχρι
πέντε (5) ημέρες για κάθε μηνιαία πιστοποίηση, στη διάρκεια της ΣΠΥ, επιβάλλεται ποινική ρήτρα € 100,00 ανά
ημέρα και ανά λεωφορείο που υπολείπεται, και θα κρατείται από τα επόμενα τιμολόγια (μήνα) του Αναδόχου
χωρίς άλλες συνέπειες.

8.

Για κάθε απόκλιση πέραν του ορίου της προηγούμενης παραγράφου και μεγαλύτερη από το 10%, και μέχρι
15%, για μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε μηνιαία πιστοποίηση, στη διάρκεια της ΣΠΥ, επιβάλλεται ποινική
ρήτρα € 200,00 ανά ημέρα και ανά λεωφορείο που υπολείπεται, και θα κρατείται από τα επόμενα τιμολόγια
(μήνα) του Αναδόχου χωρίς άλλες συνέπειες.

9.

Εάν συστηματικά (καθ’ υποτροπή, δηλ. απόκλιση άνω του 15% και για περισσότερες από 5 ημέρες ανά μήνα)
η καθημερινή διαθεσιμότητα των λεωφορείων υπολείπεται, με υπευθυνότητα του Αναδόχου, άνω του 15%
του συμβατικού αριθμού, ο ανάδοχος καλείται να συμμορφωθεί άμεσα (εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών).

10. Η πρόσκληση για συμμόρφωση συνιστά ειδική προ εκπτώσεως πρόσκληση. Εάν δεν συμμορφωθεί, εκτός από
την επιβολή των ρητρών, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, άνευ άλλης ενέργειας ή ειδοποιήσεως. Σε αυτή την
περίπτωση καταπίπτουν άμεσα, υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα όλες οι εγγυήσεις εις χείρας της.
11. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό ποσό προς
τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός μηνός από τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους. Στην περίπτωση
που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άμεσα (εντός μηνός από την
εκκαθάριση) και σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση εγγύησης καλής
εκτέλεσης, ενώ μπορεί να προβλεφθεί και η συμψηφιστική λειτουργία για το σύνολο του ποσού στους αμέσως
επομένους λογαριασμούς. Από το προκύπτον ποσό της αμοιβής του Αναδόχου, θα αφαιρούνται ποινικές
ρήτρες οι οποίες έχουν επιβληθεί και δεν έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Δεν επιβάλλονται
κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή μετάθεσης από τον Αναθέτοντα Φορέα.
18. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΥ
Σε ότι αφορά τις Διοικητικές Προσφυγές, στη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΠΥ, αναφέρονται τα εξής:
1.

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων του
άρθρου 17 της παρούσας: Κήρυξη Οικονομικού Φορέα εκπτώτου - κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή,
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205 Ν. 4412/16, για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
Αναθέτοντος Φορέα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης.
2.

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο Όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιαδήποτε φύσεως προσφυγή,
ως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 205 Ν.4412/16.

19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε ότι αφορά το καθεστώς της ανωτέρας βίας, ορίζονται τα εξής:
1.

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης /ή για πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων του, αν η αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας ως γεγονός απρόβλεπτο και
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της ΣΠΥ.

2.

Ανωτέρα βία σημαίνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι εκτός του ελέγχου του Αναδόχου
που την επικαλείται, το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί, έστω και αν καταβλήθηκε μέγιστη επιμέλεια και
σύνεση και το οποίο καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, χωρίς δική του
υπαιτιότητα.

3.

Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά
συμβαίνουν μέχρι και την αναφορά τους στον Αναθέτοντα Φορέα, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας. Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν
ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από τη
χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον
Αναθέτοντα Φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, ορίζοντας αντικαταστάτη.

4.

Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου διαστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές
προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε περίπτωση που τα
περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα αποδεικτικά στοιχεία,
ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

5.

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την έγερση
απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ή ακόμα και τη λήψη πρόσθετων
μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των πλαισίων του αντικειμένου
της παρούσας και των δυνατοτήτων του Αναδόχου.

6.

Ως περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται τα ακόλουθα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά: η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση
εθνικής ανάγκης, κρατικές πράξεις ή παραλείψεις, που εμποδίζουν την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση της ΣΠΥ,
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επιστράτευση, επίταξη ή εμπάργκο, καθώς και κάθε απρόβλεπτο, παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός
της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως
λόγος καθυστέρησης. Εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, τότε ο χρόνος εκτέλεσης της ΣΠΥ θα
παρατείνεται για χρονική περίοδο ίση με τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας.
7.

Εάν, ως συνέπεια της ανωτέρας βίας προκληθεί απώλεια ή ζημία στον Ανάδοχο, τότε τούτος θα δικαιούται να
πληρωθεί για την αξία της εργασίας που έγινε, σε σχέση με την πρόοδο του έργου και κάθε τέτοιο ποσό θα
πρέπει να περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό πληρωμής. Επίσης, για βλάβες που προέρχονται από
λόγους ανωτέρας βίας και κωλύουν την εκτέλεση της ΣΠΥ χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος
δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον Αναθέτοντα φορέα που θα είναι ανάλογη με την προκληθείσα
ζημία, το ποσόν της οποίας θα καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της εκτάσεως των βλαβών και των
ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

20. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τα δικαιώματα του Αναδόχου, έχουν ως εξής:
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη ΣΠΥ, εάν η ΟΣΥ δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
21.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ

–

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει μονομερώς τη
ΣΠΥ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
1.

Η ΣΠΥ έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης ΣΠΥ.

2.

Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της ΣΠΥ, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο
Μέρος Β - Γενικοί Όροι: Αποκλεισμός Υποψηφίων (άρθρο 3), και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της ΣΠΥ. Στην περίπτωση αυτής της καταγγελίας από τον Αναθέτοντα Φορέα
Αρχή, ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Αναθέτοντα Φορέα για κάθε ζημία ή
απώλεια που θα υποστεί εξ’ αυτού του λόγου.

3.

Η ΣΠΥ δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή εξεδόθη
μεταγενέστερα της σύναψης της ΣΠΥ. Άλλως, συντρέχει υπαιτιότητα από την πλευρά του Αναθέτοντος Φορέα
που δεν ήλεγξε διεξοδικά προ της σύναψης της ΣΠΥ και ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
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αποζημίωση από τον Αναθέτοντα Φορέα για κάθε ζημία ή απώλεια την οποία και θα υποστεί εξ’ αυτού του
λόγου.
Ο Αναθέτων Φορέας δικαιούται σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 338 του ν. 4412/2016 να καταγγείλει τη
ΣΠΥ, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.

Ο Ανάδοχος παραβιάζει υπαιτίως και δεν θεραπεύει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος αποδείξει την έλλειψη δικής του υπαιτιότητας, τότε δικαιούται: είτε (α) να ζητήσει αποζημίωση από
τον Αναθέτοντα Φορέα για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία που τυχόν υπέστη εξ΄ αυτού του λόγου είτε (β)
να ζητήσει από τον Αναθέτοντα Φορέα να του καταβάλει το σύνολο της υπολειπόμενης αμοιβής του που
καθίσταται αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, αφαιρουμένων όλων των μέχρι τον χρόνο καταγγελίας
καταβληθέντων στον Ανάδοχο ποσών της αμοιβής του.

2.

Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος
των περιουσιακών του στοιχείων.

3.

Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται από τη νόμιμη κοινοποίησή της από τον
Αναθέτοντα Φορέα στον Ανάδοχο.

Επιπλέον, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
(α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Με την μετά από καταγγελία τον Αναθέτοντα Φορέα λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από
αίτηση του Αναθέτοντα Φορέα:
1.

Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρέωσης
του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και
εγκαταστάσεων.
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2.

Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο Αναθέτων Φορέας, εργασία έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή
του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι
υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

3.

Να παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το
αντικείμενο της παρούσας και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες
του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της ΣΠΥ, ο Αναθέτων Φορέας βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος
μέρους του Συμβατικού Αντικειμένου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας. Ο Αναθέτων Φορέας αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη ΣΠΥ
προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Ο
Αναθέτων Φορέας, οφείλει να εξοφλήσει τα παραδοθέντα υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες,
που δεν έχει ακόμα πληρώσει σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου.
22. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου θα προσδιορίζεται με βάση τα ποσά που αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά του
Ανάδοχου και Αναλυτικότερα :

Α/Α

Μάρκα / Μοντέλο

1

Volvo/B9L/7700

Τύπος

Κανονικό

Ποσότητα

Ποσότητα
κατόπιν
προσαύξησης
15%

51

59

Μοναδιαίο
Μηνιαίο
Μίσθωμα
Προσφοράς
(χωρίς Φ.Π.Α.)
(€)/ΟΧΗΜΑ
2.688,00

Ποσοστό
Έκπτωσης
%

4

Σύνολο ανά τύπο
και ανά έτος
(χωρίς Φ.Π.Α.)
(€)
1.903.104,00

5.709.312,00

1.

Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου (Παρόχου Υπηρεσιών) αποτελεί η δεσμευτική
του προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα (Μοναδιαία Τιμή Προσφοράς) ανά τύπο λεωφορείου πολλαπλασιασμένο
με τον ακριβή αριθμό κάθε τύπου των λεωφορείων που διαθέτει στην ΟΣΥ ανά ημέρα (περιλαμβάνεται το
συνολικό κόστος μίσθωσης, υλικών και εργασιών συντήρησης) και θα περιλαμβάνεται στην Οικονομική
Προσφορά.

2.

Εντός δέκα (10) ημερών, μετά το τέλος κάθε μήνα, η ΟΣΥ εκδίδει βεβαίωση για τον αριθμό των λεωφορείων
που διέθεσε ο ανάδοχος στην ΟΣΥ κάθε ημέρα του παρελθόντος μηνός. Η βεβαίωση εκδίδεται με βάση τα
στοιχεία της τηλεματικής της ΟΣΥ για την κίνηση των λεωφορείων. Τυχόν αντικατάσταση λεωφορείου λόγω
βλάβης ή άλλης αιτίας, δεν προσμετράται επιπρόσθετα στον αριθμό των διατεθέντων λεωφορείων. Εφόσον ο
Ανάδοχος συμφωνεί με την βεβαίωση την υπογράφει ανεπιφύλακτα, ενώ σε περίπτωση αντιρρήσεων την
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υπογράφει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση υπογραφής με επιφύλαξη, ο ανάδοχος υποβάλλει ένσταση εντός δέκα
(10) ημερών, από την με επιφύλαξη υπογραφή του.
3.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει λογαριασμό στον Αναθέτοντα Φορέα με το ποσό της αμοιβής σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην Οικονομική του Προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα για κάθε τύπο λεωφορείου και
σύμφωνα με τον αριθμό των λεωφορείων που, επιβεβαιωμένα από την ΟΣΥ (σύμφωνα με την υπό στοιχείο
δύο βεβαίωση της ΟΣΥ), διέθεσε κάθε ημέρα στην ΟΣΥ.

4.

Η ΟΣΥ εντός δεκαημέρου (10) εγκρίνει τον λογαριασμό ως έχει υποβληθεί, είτε τον διορθώνει
(περιλαμβάνοντας κάθε στοιχείο που κρίνει αναγκαίο και ορθό, όπως και τυχόν ποινικές ρήτρες) και τον
εγκρίνει διορθωμένο. Τυχόν υπέρβαση της προθεσμίας των δέκα ημερών για την έγκριση του λογαριασμού δεν
συνεπάγεται αυτοδίκαιη έγκριση του, και ο Αναθέτων δεν βαρύνεται σε καμιά περίπτωση με τόκους
υπερημερίας, ούτε ακόμη και σε περίπτωση όχλησης από τον(ους) ανάδοχο(ους).

5.

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου, αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό και τύπο των λεωφορείων που
προβλέπονται στην σύμβαση που θα καταρτιστεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και την οικονομική
προσφορά του (μοναδιαία τιμή προσφοράς).

6. Εάν ο αριθμός ή/και ο τύπος των λεωφορείων που τελικά θα μισθωθούν είναι διαφορετικός από τον συμβατικό
(αυξομείωση), η τελική αμοιβή του Αναδόχου, θα αναπροσαρμόζεται κατόπιν εγκρίσεων της ΕΠΠΕ και
σύμφωνα (α) με τον αριθμό και τον τύπο (κανονικά ή αρθρωτά) λεωφορείων που θα διαθέτει καθημερινά στην
ΟΣΥ και (β) την οικονομική προσφορά του (μοναδιαία τιμή προσφοράς).
7.

Η μηνιαία αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται από τον κάτωθι τύπο:
2 31

𝛭𝛢𝛢 = ∑[∑(𝑁𝑖

𝑗 𝑇𝛭𝑗)]

J=1 i=1

όπου:
ΜΑΑ = μηνιαία αποζημίωση αναδόχου
Nij = αριθμός λεωφορείων ανά ημέρα και τύπο

ΤΜj = προσφερθέν μοναδιαίο μηνιαίο μίσθωμα ανά τύπο λεωφορείου i = αύξων
αριθμός ημέρας του μήνα (από 1 μέχρι 28, 30 ή 31) j = 1 κανονικά, j = 2 αρθρωτά
8.

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό ποσό προς
τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους. Στην
περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άμεσα (εντός τριμήνου
από την εκκαθάριση), ενώ μπορεί να προβλεφθεί και η συμψηφιστική λειτουργία για το σύνολο του ποσού
στους αμέσως επομένους λογαριασμούς. Από το προκύπτον ποσό της αμοιβής του Αναδόχου, θα αφαιρούνται
τυχόν ποινικές ρήτρες οι οποίες έχουν επιβληθεί και δεν έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή.
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9.

Ως χρόνοι αναφοράς για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου, θεωρούνται οι χρόνοι
που αναφέρονται στην ΣΠΥ.

10. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του
νόμου 4412/2016. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την αφαίρεση όλων των νόμιμων κρατήσεων. Ο Ανάδοχος
επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΥ
Σε ότι αφορά την δυνατότητα τροποποίησης της ΣΠΥ, αναφέρονται τα εξής:
1.

Η ΣΠΥ δύναται να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης νέας στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 337 (ν.4412/2016), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα.

2.

Τροποποιήσεις στην ΣΠΥ μπορούν να αποτελέσουν και τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3 του Παραρτήματος II.

24. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία σχετικά µε την ερμηνεία, το κύρος ή την εκτέλεση της παρούσας ΣΠΥ θα
επιλύεται από τα αρμόδια, σύμφωνα µε την ελληνική νομοθεσία, δικαστήρια και ειδικότερα αυτά της Αθήνας.
25. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι γνωστοποιήσεις – κοινοποιήσεις στα πλαίσια της παρούσας ΣΠΥ, ορίζονται ως εξής:
1.

Σε όποιο σημείο της Σύμβασης (ΣΠΥ) υπάρχει διάταξη για τη γνωστοποίηση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε
γεγονότος ή δήλωσης οποιουδήποτε προσώπου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην ΣΠΥ, η ειδοποίηση θα γίνεται
εγγράφως.

2.

Κάθε ειδοποίηση προς κάθε συμβαλλόμενο είναι έγκυρη όταν γίνεται εγγράφως και περιέχει αίτημα βεβαίωσης
παραλαβής.

3.

Ειδοποίηση µε τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία ή e-mail θα είναι έγκυρη και θεωρείται ότι έγινε την ημέρα της
αποστολής του. Κάθε γνωστοποίηση, κοινοποίηση ή επίδοση κάθε εγγράφου θα πραγματοποιείται εγκύρως ως
προς κάθε συμβαλλόμενο στις εξής διευθύνσεις, όπως αναφέρονται στη συνέχεια:
• Ως προς τον Αναθέτοντα Φορέα Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 18233
• Ως προς τον Ανάδοχο Λ. Αθηνών 71, Αθήνα, Τ.Κ. 10447

4.

Οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να ειδοποιούν ο ένας τον άλλο για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, κάθε δε τέτοια
ειδοποίηση θα αποκτά ισχύ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ειδοποίηση.

26.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
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Το καθεστώς εμπιστευτικότητας – εχεμύθειας, ορίζεται ως εξής:
1.

Ο Αναθέτων Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει εμπιστευτικούς τους όρους της ΣΠΥ, και ότι
περιέρχεται σε γνώση του εφόσον χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικοί. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να
αποκαλύψει τους χαρακτηριζόμενους ως εμπιστευτικούς όρους της ΣΠΥ χωρίς προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του Αναθέτοντος Φορέα.

2.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους εργαζόμενους αντιπροσώπους, σε εργολάβους και τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα και στο λοιπό προσωπικό που απασχολούν.

3.

Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε κάθε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν απαιτείται
από το νόμο ή για την προσήκουσα εκπλήρωση της Σύμβασης.

4.

Η εμπιστευτικότητα των ως άνω στοιχείων ή εγγράφων αίρεται σε δικαστικές διαφορές, κατόπιν ρητής
συμφωνίας των συμβαλλομένων ή σε περίπτωση που καταστούν ευρέως γνωστά, χωρίς να έχει μεσολαβήσει
παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

27. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι διατάξεις, γενικής εφαρμογής, της παρούσας σύμβασης, ορίζονται ως εξής:
1.

Η καθυστέρηση από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο όσον αφορά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, βάσει
της ΣΠΥ, δεν βλάπτει ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από το δικαίωμα για το οποίο έχει αποκτήσει κάθε
συμβαλλόμενος.

2.

Η απαλλαγή από τις υποχρεώσεις κάποιου συμβαλλόμενου από τη παρούσα Σύμβαση (ΣΠΥ), πρέπει να γίνεται
εγγράφως από τον χορηγούνται την απαλλαγή συμβαλλόμενο. Κάθε μεμονωμένη ή και μερική άσκηση
δικαιώματος δεν εμποδίζει την περαιτέρω άσκηση αυτού ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

3.

Η έλλειψη νομιμότητας, η ακυρότητα ή η µη εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης της ΣΠΥ δεν επηρεάζει τη
νομιμότητα, εγκυρότητα ή εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

4.

Η Σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα αντίτυπα αποτελούν μετά την υπογραφή
των ένα και το αυτό πρωτότυπο έγγραφο.

Ο Ανάδοχος θα διορίσει έναν εκπρόσωπο και θα του παραχωρήσει κάθε αναγκαία εξουσία για να ενεργεί για
λογαριασμό του στην παρούσα ΣΠΥ, ενώ μπορεί να ανακαλέσει τον διορισμό του εκπροσώπου του και να διορίσει
αντικαταστάτη.
Στοιχεία της παρούσας Σύμβασης, τα οποία αποτελούν ενιαίο, αδιαίρετο και αναπόσπαστο μέρος αυτής είναι:
1. Η από 30.10.2020 υποβληθείσα προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
2. Η υπ’ αριθ. 16/18.01.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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“Μίσθωση ενενήντα (90) ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και διακοσίων δέκα (210) κανονικών
(διαξονικών), αστικών λεωφορείων από την ΟΣΥ Α.Ε.” – ΔΙΑΚ. 11/2020
Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ ΩΘΤΨΟΚΩ0-Λ0Ξ & ΑΔΑΜ 20PROC007362045
Διακήρυξη 11/2020 - ΑΔΑΜ 20PROC007362048 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 99140
1ο Τεύχος Διευκρινίσεων - ΑΔΑ 662ΘΟΚΩ0-ΔΟ8 & ΑΔΑΜ 20PROC007494986
ο
2 Τεύχος Διευκρινίσεων - ΑΔΑ 6ΘΩΞΟΚΩ0-7ΨΨ& ΑΔΑΜ 20PROC007535911

3. Η υπ’ αριθ. 11/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής, οι όροι, οι διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν
καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις και Κανονισμούς.
4. Η υπ’ αρ. 816622 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
αξίας 285.470,00€€.
5. Η υπ’ αρ. 816624 εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, αξίας 47.580,00 €.
Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα Σύμβαση όρους, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ.
11/2020 Διακήρυξη της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και την υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου στο σύνολό της.
Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους.

Για την "ΟΣΥ"

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον "ΑΝΑΔΟΧΟ"

Μενάγιας Φίλιππος
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS TRAFALIS
Ημερομηνία: 2021.04.02 17:35:34 EEST
Αιτία: Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ VΙI
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 104 ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ (ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟ) ΚΑΙ
ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ (210) ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ (ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2020 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 99140)
Σχετ.: α. Η υπ’ αρ. 11/2020 διακήρυξη
β. Η υπ’ αρ. 47770/07.09.2020 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου
Στην Αθήνα σήμερα 02/04/2021 η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη β’ σχετική
απόφαση αποτελούμενη από τους:
1. Σωκράτη Χανό

Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης Οχημάτων

ως

Πρόεδρος

2. Παναγιώτη Ζέρβα

Δ/ντής Επισκευαστικής Βάσης

»

Μέλος

3. Αμαλία Μουντζούρη

Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

»

»

Αφού έλαβε υπόψιν:
•

την υπ’ αριθ. 497/2021 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

•

τα άρθρα 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές» και 105

«Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης» του Ν. 4412/2016 καθώς και
•

το άρθρο 3.3 «Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης» της υπ’ αριθ. 11/2020 Διακήρυξης

προέβη σε έλεγχο της υπογραφείσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α Υπεύθυνης Δήλωσης,
όπως αυτή υποβλήθηκε μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, από τον Ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
ΑΕΒΜΕ» και στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται:
Την αποδοχή του ως άνω δικαιολογητικού κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ».
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Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα (3) αντίτυπα και αποτελεί
αναπόσπαστο συνοδευτικό της συμβάσεως, βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOKRATIS CHANOS
Ημερομηνία: 2021.04.02 15:33:01 EEST

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΝΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Digitally signed by AMALIA MOUNTZOURI
Date: 2021.04.02 15:10:55 EEST

ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANAGIOTIS ZERVAS
Ημερομηνία: 2021.04.02
15:30:21 EEST

ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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