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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 ν. 4412/2016) 

για την υποβολή προσφοράς για τη μεταφορά των προσώπων που θα συμμετάσχουν στη 
διοργάνωση “1st FINA World Cadet (16U) Women's Water Polo Championships 2022” 

που θα διεξαχθεί στη Λάρισα 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

2. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ Α’ 222) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει 

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

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

6. το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

7. Το ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

8. Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ  Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

9. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές πιστώσεις (κατά 

Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις 

αφορούν 

10. Τα παρεχόμενα στοιχεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας όπως διαμορφωθήκαν με την από 12.07.2022 

διαβίβαση προς την Δ/νση καθώς και τα αντίστοιχα από 02 και 03 Αυγούστου 2022 

11. Την αριθ. 184/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (απ. πρακτικού 12/22.06.2022 - Θέμα 01 

– ΑΔΑ 94ΑΥ7ΛΡ-ΩΝ5) με το οποίο εγκρίνεται η συνδιοργάνωση με την Κολυμβητικής Ομοσπονδία Ελλάδας της 

αθλητικής εκδήλωσης “1st FINA World Cadet (16U) Women's Water Polo Championships” που θα διεξαχθεί στη 

Λάρισα από 21/8/2022 έως 27/8/2022 

12. Το αριθ. 259695/29.06.2022 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ΑΔΑΜ: 22REQ010839191) 
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13. Την με αριθμό 670/2022 (Πρακτικό 22
ο
/06.07.2022 – Θέμα 2

ο
 - ΑΔΑ 64ΚΞ7ΛΡ-ΤΝΙ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών της Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας στο 
ΚΑΕ 9899 σχετικά με πληρωμή αθλητικών εκδηλώσεων» 

14. Την αριθ. 1586 με αριθ. 274035/08.07.2022 (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 22REQ010909949, ΑΔΑ ΩΥΒΔ7ΛΡ-084) «Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης» της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το φορέα 071, ΚΑΕ 9899 (α/α βεβαίωσης: 1629) 

15. Την αριθ. 1586 με αρ. πρ. 274035/08.07.2022 (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 22REQ010909949, ΑΔΑ ΩΥΒΔ7ΛΡ-084) 
«Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης» της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το φορέα 071, ΚΑΕ 9899 (α/α βεβαίωσης: 
1629) 

16. Την με αριθμό 674/2022 (Πρακτικό 24
ο
/13.07.2022 – Θέμα 2

ο
 - ΑΔΑ 9ΕΟΘ7ΛΡ-ΖΓ9) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά 
προσώπων στο πλαίσιο του “1st FINA World Cadet (16U) Women's Water Polo Championships 2022” που θα 
διεξαχθεί στη Λάρισα» 

17. Την αριθ. 01/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 168555) διακήρυξη μεταφοράς μεταφορά προσώπων στο πλαίσιο του “1st FINA 
World Cadet (16U) Women's Water Polo Championships 2022” (ΑΔΑΜ 22PROC010934716) 

18. Την με αριθμό 800/2022 (Πρακτικό 27
ο
/29.07.2022 – Θέμα 62

ο
 - ΑΔΑ 60ΟΡ7ΛΡ-1Ι4) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «Κήρυξη ως άγονου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά 
προσώπων στο πλαίσιο του “1st FINA World Cadet (16U) Women's Water Polo Championships 2022” που θα 
διεξαχθεί στη Λάρισα και έγκριση της προσφυγής σε διαπραγμάτευση» 

19. Την ανάγκη για την μεταφορά προσωπικού στο πλαίσιο της διοργάνωσης του “FINA World Women’s and Men's U16 
Water Polo Championships 2022” που θα διεξαχθεί στη Λάρισα μέσω της εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης 

 

 

 

 

προσκαλούμε 

 

τους αποδέκτες να υποβάλουν προσφορά στο πλαίσιο της ανάδειξη αναδόχου/ων μεταφοράς των 

προσώπων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση “1st FINA World Cadet (16U) Women's Water Polo 

Championships 2022” που θα διεξαχθεί στη Λάρισα. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 Η διαδικασία διενεργείται με την παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του ν. 

4412/2016 

 Η σύμβαση διέπεται από τις γενικότερες αρχές του Ν. 4412/2016. 

 Το συμβατικό έργο αφορά στις ημερομηνίες 17 έως 20.08.2022 και 28.08.2022 με ενδεχόμενη 

τροποποίηση σε παραπλήσειες ημερομηνίες εάν παραστεί η συγκεκριμένη ανάγκη. 

 Προϋπολογισμός του έργου: 31.504,42 € άνευ ΦΠΑ + 4.095,57 € ΦΠΑ (13%) = 35.599,99 € συμπ. 

ΦΠΑ (13%)  

 Περιγραφή Έργου 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μεταφοράς μεταφορά προσώπων στο 

πλαίσιο του “1st FINA World Cadet (16U) Women's Water Polo Championships 2022” από την 

Αθήνα (αεροδρόμιο ή ξενοδοχείο) προς τη Λάρισα (τόπος διεξαγωγής) και αντίστροφα με 50θέσια 

λεωφορεία και 9θέσια Minivan. 

Το έργο συνίσταται στην υπεραστική μεταφορά από την πόλη της Αθήνας (αεροδρόμιο και ξενοδοχείο 

κατά περίπτωση) προς την πόλη της Λάρισας (ξενοδοχείο) και στην επιστροφή στην Αθήνα 

(αεροδρόμιο). 

 Η μετάβαση αφορά στις ημερομηνίες 17,19 και 20.08.2022 (με ενδεχόμενο να υπάρξει 

ανάγκη για κάποιες ομάδες να μεταβούν σε παραπλήσιες ημερομηνίες). 

 Η επιστροφή ορίστηκε για τις 28.08.2022 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 63510000-7 (Υπηρεσίες Ταξιδιωτικών Πρακτορείων και συναφείς 

υπηρεσίες). 

 Το αντικείμενο συνίσταται στους εξής τύπους δρομολογίων με την πλειονότητα των διαδρομών να 

αφορά σε Λεωφορεία 50 Θέσεων (τάξη μεγέθους: 13 μεταβάσεις και 13 επιστροφές). 

 Επιπρόσθετα, θα παραστεί η ανάγκη για μεταφορά με Επιβατικό ΔΧ 9θέσιο για μεμονωμένες διαδρομές 

(τάξη μεγέθους: 4 μεταβάσεις και 4 επιστροφές). 

Περιγραφή Δρομολογίου 
Τύπος 

δρομολογίου 
Μέσο 

Αθήνα (αεροδρόμιο ή ξενοδοχείο) προς Λάρισα (ξενοδοχείο) Μετάβαση 
Λεωφορείο 50 Θέσεων & 
Επιβατικό ΔΧ 9θέσιο 

Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο) προς Λάρισα (ξενοδοχείο) Μετάβαση Λεωφορείο 50 Θέσεων 

Λάρισα (ξενοδοχείο) προς Αθήνα (αεροδρόμιο) Επιστροφή 
Λεωφορείο 50 Θέσεων & 
Επιβατικό ΔΧ 9θέσιο 

Το συνολικό τελικό κόστος θα προκύψει από τις διαδρομές που θα εκτελεστούν με βάση τις ανάγκες 

μεταφοράς, σε συνάρτηση με την οικονομική προσφορά ανά δρομολόγιο που θα υποβληθεί στο πλαίσιο 

της διαπραγμάτευσης. 

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR). 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κατά τις 

καθορισμένες ημέρες και ώρες, το απαιτούμενο μέσο για τη μεταφορά του προσωπικού. 

Υποχρεώνεται δε να ακολουθεί τα δρομολόγια, σύμφωνα με την παρούσα. 

- Το μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει τους προσωπικό μπροστά από τον τόπο διαμονής τους 

(ξενοδοχείο στην Αθήνα) ή από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ή «Μακεδονία» κατά 

περίπτωση.  

Κατά την επιστροφή, το προσωπικό θα αποβιβάζεται το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Οι οδηγοί οφείλουν να ελέγχουν για την παραλαβή και δεν θα αναχωρούν χωρίς τη διασφάλισή 

της κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους των αποστολών. 

- Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο 

κατόπιν γνωστοποίησης από τους αρμόδιους φορείς. 

- Επίσης, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα απαιτούμενα μεταφορικά μέσα και θα 

εκτελέσει σε κάθε περίπτωση τις συμβατικές του υποχρεώσεις και στην περίπτωση ενδεχόμενης 

αλλαγής ημερομηνίας άφιξης στη Λάρισα. 

2. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις.  

- Ο Ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί 

από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη άφιξη και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των 

προσωπικού. 
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- Η καθυστέρηση άφιξης του μεταφορικού μέσου στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την 

έγκαιρη άφιξή του στον προορισμό. Η διαπιστωμένη υπερβολική ταχύτητα επισύρει τις 

ανάλογες κυρώσεις ή και απευθείας καταγγελία της σύμβασης. 

- Κάθε μεταφορικό μέσο πρέπει να βρίσκεται στο χώρο συγκέντρωσης εγκαίρως πριν από την 

προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. 

- Το μεταφερόμενο προσωπικό οφείλει να βρίσκεται έγκαιρα στο καθορισμένο σημείο 

αναχώρησης από την αφετηρία και αντιστρόφως. Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση πχ αφίσης 

πτήσεων ο Ανάδοχος οφείλει να αναμένει την προσέλευση. 

- Πρέπει να διασφαλίζεται από όλους τους υπεύθυνους για τη μεταφορά ότι θα κάθονται ήσυχα 

στα καθίσματα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας & να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους όποιους 

συνεπιβάτες τους. 

- Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό και τα 

προβλεπόμενα πρόσωπα. 

- Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξ ίσου 

κατάλληλο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική 

αντικατάσταση κάθε μέσου που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και 

κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί να 

είναι τέτοιας χωρητικότητας που προβλέπει η διακήρυξη. 

 Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου που 

υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια των καταγγελλομένων και 

διαπιστωθεί ότι ευσταθούν, εισηγείται στο εκάστοτε εντεταλμένο πρόσωπο της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 Παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από την παρούσα. 

 Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε 

περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων. 

 Η εποπτεία για τη συνεπή εκτέλεση των διαδρομών, την έγκαιρη μετάβαση και αναχώρηση των 

προσωπικού και την γενικότερη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, ανήκει 

στους υπεύθυνους συνδιοργανωτές (ΚΟΕ και Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Περιφέρειας Θεσσαλίας)και η ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση των υποχρεώσεών του 

Αναδόχου απέναντι στο Νόμο αναφορικά με το μεταφορικό έργο, ανήκει στις αρμόδιες για 

τούτο Δημόσιες Αρχές. 

ΟΔΗΓΟΙ 

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τους προσωπικό ποινικά και αστικά για τυχόν τραυματισμούς όσο αυτοί 

βρίσκονται μέσα στα οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβαση. 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία, το μεταφορικό μέσο περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης 

και παραλαβής, νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να 

ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των προσωπικού. 

3. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων μέσων υποχρεωτικά θα έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα. 

4. Για τους οδηγούς, ο μεταφορέας πρέπει να δώσει αν του ζητηθούν, στοιχεία: ταυτότητας, 

προϋπηρεσίας, και αν χρειασθεί επικαιροποιημένο απόσπασμα ποινικού μητρώου και 

πιστοποιητικού υγείας. 

5. Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού αν παρουσιάσει 

κακότροπο ή δύστροπο χαρακτήρα που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με το μεταφερόμενο 

προσωπικό, εφόσον τούτο καταγγελθεί εγγράφως. 
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6. Ειδικά ορίζεται & τονίζεται ότι οι οδηγοί των μεταφορικών μέσων οφείλουν να είναι ντυμένοι 

ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους προσωπικό, το προσωπικό της δομής, τους γονείς 

κτλ να είναι ευγενική, ήρεμη & σοβαρή. 

7. Σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί με 

υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

8. Επίσης, σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην αναχώρηση του μεταφορικού μέσου από την αφετηρία, 

άφιξής του στη δομή ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

9. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων, επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο της 

Περ. Θεσσαλίας. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Η μεταφορά των προσωπικού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον με μεταφορικά μέσα που πληρούν 

απόλυτα τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί Νόμοι, Διατάγματα, 

Υπουργικές Αποφάσεις & Αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά προσωπικού στη Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. 

2. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική 

εμφάνιση και καθαρά. Προτιμητέα είναι τα όσο πιο σύγχρονα μέσα. Θα έχουν απαραίτητα ενήμερο 

πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) – το τελευταίο πιστοποιητικό από ΚΤΕΟ, της Επιθεώρησης 

του Υπουργείου Συγκοινωνιών σύμφωνα με το Νόμο. Θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης 

επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με τη δομή και την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει τη μέθοδο επικοινωνίας στη 

Διεύθυνση της δομής. Θα έχουν κλιματισμό (ζεστό – κρύο). 

3. Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 

μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι επιβάτες. 

4. Ο Ανάδοχος υπέχει την ευθύνη για την κατά πάντα νόμιμη εκτέλεση του ανατιθέμενου μεταφορικού 

έργου. 

6. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του 

καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε 

περίπτωση μεταφοράς προσωπικού, ανεξαρτήτως του μήκους της διαδρομής. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

1. Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται, κύριο ή εφεδρικό, από το μειοδότη για το έργο της 

μεταφοράς πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και 

υλικές ζημιές, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι 

τρίτων και για υλικές ζημίες. 

2. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων, πρέπει να καλύπτει το συμβατικό χρόνο των συμβάσεων 

μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει θα έχουν τουλάχιστον την 

προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και 

τρίτων & για υλικές ζημίες τρίτων. 

4. Την ευθύνη των επιβατών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, 

μέχρι της αποβίβασης για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία – στάσεις, έχει ο οδηγός και 

ο/η συνοδός του μεταφορικού μέσου. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
Κατάθεση 

Εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά: 
 

ΑΠΟ 

Επωνυμία: ….…………. 

Τηλ.: ….……………. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

μεταφορά προσώπων στο πλαίσιο του 

“1st FINA World Cadet (16U) Women's Water Polo Championships 2022” 

 

ΠΡΟΣ 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα 

Γραφείο 213, 216 

καλείστε να καταθέσετε στο Γραφείο 213 ή 216 της Δ/νσης Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
μέχρι την Τρίτη 09 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 πμ τα εξής:  
 
1) Έντυπο Προσφοράς (βλ. υπόδειγμα Α) 

Αφορά στο σχετικό Υπόδειγμα το οποίο υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
2) Δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) 

 Απόσπασμα του ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 [που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του] η οποία αφορά τα εξής πρόσωπα κατά περίπτωση: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Φορολογική ενημερότητα [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του] από την φορολογική Αρχή 

 Ασφαλιστική ενημερότητα [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του] από ασφαλιστικό/ούς φορέα/είς 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή στο ΓΕΜΗ ή σε άλλο 
αρμόδιο επαγγελματικό Μητρώο [εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος] 

 Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. υπόδειγμα Β) το οποίο υποβάλλεται συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο. 

 Για κάθε όχημα (φωτοαντίγραφα): 
 Άδεια κυκλοφορίας 
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
 Δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ 
 Κατάλληλο έγγραφο δέσμευσης (μισθωτήριο, ιδιωτικό συμφωνητικό κλπ. 

Για την παραχώρηση σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αρκεί ΥΔ του παραχωρητή με 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής). 
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 Απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης (πχ καταστατικά ή αποδεικτικό 
έναρξης εργασιών) ως εξής: 
 την εκπροσώπηση 

o νομικά πρόσωπα: στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

o Στις λοιπές περιπτώσεις: τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 τη νόμιμη σύσταση 
o νομικά πρόσωπα: Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του 

νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής δηλ. 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ [εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του]. 

o Στις λοιπές περιπτώσεις: τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 
 

Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι 1.274,30 € και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον 
με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 
συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που την έχει εκδώσει προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά της.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 
72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
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παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου 

 
 
Αποσφράγιση/αξιολόγηση 

Κατόπιν της αξιολόγησης της προσφοράς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας, 
εκδίδεται σχετική απόφαση ανάθεσης με την οποία ανακηρύσσεται ο ανάδοχος, ο οποίος και 
καλείται εντός προθεσμίας να προσέλθει στην αναθέτουσα αρχή προκείμενου να υπογράψει το 
συμβατικό τεύχος (συμφωνητικό). 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

- Υπόδειγμα Α: Οικονομική Προσφορά 

- Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 

 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή 
 

Αγοραστός Κωνσταντίνος 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’ 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL  
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αναγράψτε στην τελευταία στήλη την προσφερόμενη τιμή άνευ ΦΠΑ για το κόστος του ενός δρομολογίου απλής διαδρομής που περιγράφεται για κάθε περίπτωση 
μεταφορικού μέσου που θα χρειαστεί. 

 

α/α Περιγραφή Δρομολογίου Τύπος δρομολογίου Είδος Οχήματος 
Προσφερόμενη τιμή 

δρομολογίου 
[€ άνευ. ΦΠΑ] 

1 
Αθήνα (αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος») 
προς Λάρισα (ξενοδοχείο) 

Μετάβαση Λεωφορείο 50 Θέσεων ………………. € 

2 Μετάβαση Επιβατικό ΔΧ 9θέσιο ………………. € 

3 
Αθήνα (ξενοδοχείο) 
προς Λάρισα (ξενοδοχείο) 

Μετάβαση Λεωφορείο 50 Θέσεων ………………. € 

4 Μετάβαση Επιβατικό ΔΧ 9θέσιο ………………. € 

5 
Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο «Μακεδονία») 
προς Λάρισα (ξενοδοχείο) 

Μετάβαση Λεωφορείο 50 Θέσεων ………………. € 

6 Μετάβαση Επιβατικό ΔΧ 9θέσιο ………………. € 

7 
Λάρισα (ξενοδοχείο) 
προς Αθήνα (αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος») 

Επιστροφή Λεωφορείο 50 Θέσεων ………………. € 

8 Επιστροφή Επιβατικό ΔΧ 9θέσιο ………………. € 

 

Ημερομηνία: ………………  Για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
  

Υπογραφή 
  Ονοματεπώνυμο 

Νομίμου Εκπροσώπου 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Ε-mail):  
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:            

ως νόμιμος εκπρόσωπος του        , καταθέτω προσφορά στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 

προσώπων στο πλαίσιο του “1st FINA World Cadet (16U) Women's Water Polo Championships 2022” που θα διεξαχθεί στη 

Λάρισα, για εκείνα τα μεταφορικά μέσα που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας δήλωσης και βεβαιώνω ότι:  

- έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και δεσμεύομαι ότι ο οικονομικός φορέας θα συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους 

όρους αυτής 

- Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας.            

<συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα> 

Ημερομηνία:      …/…/….... 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε 

να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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- Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του 

οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης     

- Ο οικονομικός φορέας δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ούτε 

και συμμετέχει ως μέλος ή μέρος έτερης προσφοράς οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή σχήματος.   

- Το σύνολο των μεταφορικών μέσων πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και όλοι οι οδηγοί που θα χρησιμοποιηθούν θα 

διαθέτουν Δίπλωμα οδήγησης και Ειδική άδεια οδήγησης         

- Ο οικονομικός φορέας:            

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,      

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,          

γ) ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα              

 

 

<συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα> 

 

 

 

Ημερομηνία:      …/…/….... 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 

(Υπογραφή) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α 
Είδος οχήματος 

(1) 
Πινακίδα Κυκλοφορίας 

(2) 
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας 

(3) 
Αριθμός θέσεων 

(4) 
Καθεστώς υπό το οποίο είναι διαθέσιμο 

(5)* 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
* Για την στήλη «Καθεστώς υπό το οποίο είναι διαθέσιμο», αναγράφεται κατά περίπτωση: 

 Ιδιόκτητο 100% 
 Συνιδιοκτησία & παραχώρηση (με την αναγραφή των % ποσοστών συνιδιοκτησίας και των ονοματεπώνυμων των συνιδιοκτητών) 
 Μισθωμένο (με το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή) 

 Άλλη περίπτωση (περιγραφή της περίπτωσης και αναγραφή των σχετικών πράξεων, αποφάσεων, πρακτικών κλπ) 

 
 

Ημερομηνία:      …/…/….... 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 

(Υπογραφή) 
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