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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο
O Δήμος Παπάγου – Χολαργού επιθυμεί την επέκταση των δρομολογίων της υπάρχουσας δημοτικής
συγκοινωνίας κατά τις απογευματινές ώρες προς εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς τα τελευταία έτη οι αστικές
συγκοινωνίες φθίνουν με αποτέλεσμα η μετακίνηση των πολιτών να δυσχεραίνεται. Και να πέφτει ολοένα και
περισσότερο βάρος στη δημοτική συγκοινωνία. Για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας και λόγω του
πεπερασμένου δυναμικού σε εργαζόμενους με την ειδικότητα οδηγού με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας και την
απαγόρευση προσλήψεων νέου προσωπικού, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού με την παρούσα προτίθεται να λάβει
υπηρεσίες λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν τα εξής:
Υπηρεσίες Συγκοινωνίας (Οδηγοί)
Οι υπηρεσίες συγκοινωνίας, θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο και θα παρασχεθούν από τρεις (3) οδηγούς, σε δύο
( 2 ) βάρδιες σε ημερήσια και πενθήμερη βάση. Θα εκτελούνται δρομολόγια όπως αυτά θα ορισθούν από την
υπηρεσία του Δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες της και θα καλύπτουν οποιαδήποτε γραμμή και οποιαδήποτε ώρα
μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Η Δημοτική συγκοινωνία καλύπτει σήμερα τις εξής γραμμές σε πενθήμερη βάση :
Γραμμή 1 :Εσωτερικό Χολαργού η οποία εκτελεί δρομολόγιο από 07.30 π.μ – 19.30 μ.μ
Ημέρες : Δευτέρα , Τρίτη , Τετάρτη, Πέμπτη , Παρασκευή
Γραμμή 2 : Διακοινοτική η οποία εκτελεί δρομολόγιο από 07.30 π.μ - 19.45 μ.μ .
Ημέρες : Δευτέρα , Τρίτη , Τετάρτη, Πέμπτη , Παρασκευή
Γραμμή 3 : Κοιμητήριο / Πανεπιστήμιο με δρομολόγιο από 07.45 π.μ – 14.15 μ.μ
Ημέρες : Δευτέρα , Τρίτη , Τετάρτη, Πέμπτη , Παρασκευή
Οι γραμμές 2 και 3 εκτελούνται και το Σάββατο ( πρωϊνή βάρδια 08.30 π.μ -14:00 ) και η γραμμή 1 πιθανόν να
επεκταθεί και το Σάββατο.
Θα υπάρχει η δυνατότητα στον οδηγό της Γραμμής 3 να εργαστεί Σάββατο, εναλλακτικά της μιας καθημερινής
ημέρας.
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Για το εσωτερικό δρομολόγιο του Χολαργού Γραμμή 1 ισχύει:
Αρ.
Ώρες
Δρομ.
1 07.40
2 08.10
3 08.40
4 09.10
5 09.40
6 10.10
7 10.40
8 11.40
9 12.40
Διάρκεια δρομολογίου:
23΄-25 ΄
Ο πρωϊνός οδηγός (07:15- 13:45 ) θα παραδίδει (13.10 – 13.25) στην αφετηρία το λεωφορείο στην 2η βάρδια.
2η βάρδια
10 13.40
12 14.10
13 14.40
14 15.10
15 15.40
16 16.10
17 16.40
18 17.40
19 18.40
Ωράριο 1ου οδηγού:
07.15-13.45 (6.5 h)
για τα πρώτα 9
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δρομολόγια
Ωράριο 2ου οδηγού:
13.00-19.30 (6.5 h )

Για τη Διακοινοτική Γραμμή 2 ισχύει:
Αρ.
Ώρες
Δρομ.
1 07.40
2 09.00
3 10.00
4 11.00
5 12.00
6 13.10
Διάρκεια δρομολογίου:
40΄-45 ΄
Ωράριο 1ου οδηγού:
07.15-13.45 (6.5 h)
για τα πρώτα 6
δρομολόγια
2η βάρδια
7 14.00
8 15.00
9 16.00
10 17.00
11 18.00
12 19.00
Ωράριο 2ου οδηγού:
13.45-19.45 (6.5 h )

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα δρομολόγια όταν παραστεί ανάγκη .
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στις υποχρεώσεις των οδηγών περιλαμβάνονται τα εξής :
1 ) Οι οδηγοί θα πρέπει να μεριμνούν για την καθαριότητα των οχημάτων πριν και μετά την βάρδια τους σε
καθημερινή βάση .
2) Εάν παραστεί ανάγκη μετάβασης του λεωφορείου σε συνεργείο ή αλλού, εκτός των ορίων του Δήμου ο
οδηγός θα εκτελεί αυτή εντός ωραρίου της βάρδιας του.
3) Στο διάλειμμα του οδηγού το όχημα υποχρεωτικά θα σταθμεύει στους τερματικούς σταθμούς ή στο
αμαξοστάσιο του Δήμου.
4) Ο οδηγός υποχρεούται να έχει ευπρεπή συμπεριφορά με τους επιβαίνοντες.
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5) Η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβαινόντων γίνεται αποκλειστικά και μόνο στις εγκεκριμένες στάσεις.
6) Σε περίπτωση που ορισθεί ενιαία ενδυμασία των οδηγών ( στολές εργασίας ) υποχρεούνται να τις
χρησιμοποιούν .
7) Οι οδηγοί θα πρέπει σε καθημερινή βάση να ενημερώνουν την υπηρεσία για τυχόν τεχνικά προβλήματα
των λεωφορείων όπως και τυχόν παράπονα των επιβατών .

Δικαίωμα Συμμετοχής - Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα Αναδόχου
•

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ως Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα
μέλη αυτών, έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο
της παρούσας διακήρυξης.
•

Το απαραίτητο προσωπικό που θα εκτελέσει τις Υπηρεσίες Συγκοινωνίας (Οδηγοί) θα κατέχει δίπλωμα
οδήγησης Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ καθώς και θα πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία για τους οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή θα διαθέτει εκτός από
το δίπλωμα και ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) με απαραίτητη προϋπηρεσία
τουλάχιστον 6 μηνών σε λεωφορεία που θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εργασίας στον
ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ( βεβαίωση εμπειρίας ).

•

Θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την έναρξη των εργασιών ονομαστική κατάσταση των
ατόμων που θα απασχολούνται για την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας Προκήρυξης. Η
κατάσταση θα συνοδεύεται από αντίγραφα των ποινικών μητρώων, των ως άνω ατόμων και πλήρες
βιογραφικό σημείωμα .
Το προσωπικό θα είναι σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις θα αντικαθίσταται από άλλο άτομο, για το οποίο θα ενημερώνεται η Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη καταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του.
Την πληρωμή του προσωπικού (αποδοχές, εισφορές κ.λ.π.) θα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή
καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη,
όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του κ.λπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του
ανωτέρου όρου, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία, χωρίς καμία προειδοποίηση.
Θα κατατεθούν τρεις ( 3 ) τουλάχιστον συμβάσεις για τα έτη 2018 , 2019 ή και του τρέχοντος έτους
κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει υπηρεσίες σύμφωνες με τις υπηρεσίες που
ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη και να συντάξουν σχετικό κατάλογο με αναφορά ποσού,
ημερομηνίας καθώς και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς.

•

•
•

•
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•

Θα κατατεθούν Διαπιστευμένα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα παρακάτω
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
α) Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για το Δημόσιο ISO
9001:2015
β) Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας εργασίας κατά ISO 45001:2018
γ) Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 66.960.00 € και προέρχεται από
πόρους του Δήμου.
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει: τον ΚΑ 15.6162.0001΄΄Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής
συγκοινωνίας’΄ του προϋπολογισμού έτους 2020 με ποσό 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για
τον προϋπολογισμό έτους 2021 με 55.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή
Εργασίας

ΟΔΗΓΟΙ

ΑΤΟΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
(συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων, επιδομάτων,
δώρων κλπ)

3

1.500,00 €

ΜΗΝΕΣ

12

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

54.000,00 €

Σύνολο:

54.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

12.960,00€

Σύνολο:

66.960,00 €

Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα
λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των
οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η υπηρεσία, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.
Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από τις Διατάξεις:
α. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
γ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).

Άρθρο 3
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο την χαμηλότερη
τιμή.
Τα τεύχη, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
1. Ο Προϋπολογισμός
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές.
Άρθρο 4
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου.
Το συμβατικό τίμημα θα καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια
επιτροπή, την έκδοση και κατάθεση τιμολογίου στο τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και την κατάθεση
πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δαπάνη. (Ν. 4583/18). Σε περίπτωση
κατάθεσης του σχετικού τιμολογίου κατά το τελευταίο 20/ήμερο του ημερολογιακού έτους, τότε τα σχετικά
τιμολόγια, λόγω λήξης του οικονομικού έτους θα εξοφλούνται το επόμενο οικονομικό έτος, μετά την ολοκλήρωση
των απαιτούμενων διαδικασιών έναρξης του επόμενου οικονομικού έτους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016
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Άρθρο 5
Σύμβαση
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 του Ν
4412/2016.
Άρθρο 6
Παράδοση, παραλαβή υπηρεσίας, κυρώσεις, προθεσμίες, ποιοτικός έλεγχος
•

Η υπηρεσία θα διαρκέσει μέχρι από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης μέχρι ένα (1) έτος
μετά.
Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές
λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 216 έως 220 του Ν 4412/2016
Άρθρο 7
Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης.
Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, την
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
την γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την
παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 221του Ν 4412/2016.
Άρθρο 8
Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται Εγγύηση συμμετοχής (συνοπτικός διαγωνισμός, άρθρο 72 του Ν4412/2016, όπως ισχύει)
Κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με
το 5% της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ, κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 72 του Ν4412/2016, όπως ισχύει.
Άρθρο 9
Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, καθώς και με τα
έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 10
Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των
προσφορών. Η προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες
λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι δυνατό να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα
στοιχεία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη
της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει (σε ισχύ) με
την προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
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Άρθρο 11
Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές
και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης.
ΠΑΠΑΓΟΥ, 13/11/2020
Ο Συντάξας, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΤΥ

Κων/νος Κωνστάντιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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