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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

κοινού/επισκεπτών από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

 
 

Καλλιθέα Αττικής, 23.05.2022 
 
 

I. Εισαγωγή  

 

Tο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (εφεξής «ΚΠΙΣΝ») είναι ένα πολυλειτουργικό και 

περιβαλλοντικά βιώσιμο κέντρο παιδείας, τέχνης και αναψυχής, που αποτελείται από το Πάρκο Σταύρος 

Νιάρχος, έκτασης 210.000 τ.μ., και τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ). Οι εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ βρίσκονται στον Δήμο 

Καλλιθέας, 4,5 χλμ. νότια του κέντρου της Αθήνας. Απευθύνεται σε όλους, χωρίς διάκριση φύλου, ηλικίας, 

καταγωγής ή άλλων διακρίσεων και οραματίζεται να αναδείξει ένα νέο τοπόσημο για τη σύγχρονη Αθήνα 

του 21ου αιώνα. 

 

Θεμελιώδεις αξίες του είναι: 

▪ η προσβασιμότητα χωρίς διακρίσεις, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον 

▪ η περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

▪ η λειτουργική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

▪ τα προγράμματα και οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.snfcc.org), αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη 

δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 

περίπου € 630.000.000. 

 

II. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.  

 

Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 

MOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Δήμος Καλλιθέας), Λεωφόρος Συγγρού 364 με 

ΑΦΜ:998092132  της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και αρ. ΓΕΜΗ:008952201000 (εφεξής «Οργανισμός» ή «ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε.») έχει ως σκοπό τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, εξοπλισμό, οργάνωση, φύλαξη, συντήρηση, 

λειτουργία, διαχείριση και τη χρήση και  αξιοποίηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και 

του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, προκειμένου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να διατηρείται 

πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό του Κέντρου Πολιτισμού, δηλαδή τη 

φιλοξενία και προαγωγή δράσεων εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής. 

Ο Οργανισμός συστάθηκε την 20η.08.2009 δυνάμει της από 26.03.2009 σύμβασης δωρεάς κυρωθείσας με 

το νόμο 3785/2009, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 138/07.08.2009 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 

και της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα 
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ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και των λοιπών εκ τρίτου συμβαλλομένων φορέων. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας 

μέχρι και την 23.02.2017 ήταν το «Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ». Την 23η.02.2017 η ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. παραδόθηκε δυνάμει της ως άνω σύμβασης  δωρεάς στο Ελληνικό Δημόσιο, οπότε μεταβιβάσθηκε 

σε αυτό η μοναδική της μετοχή. Στον χώρο του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και η 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας         (ΕΒΕ). 

 

III. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης  

 

Αντικείμενο της σύμβασης η οποία θα συναφθεί με τον συνεργάτη που θα αναδειχθεί μέσω της παρούσας 

διαδικασίας (εφεξής ο «Συνεργάτης») είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κοινού/επισκεπτών από και 

προς το ΚΠΙΣΝ από  για δώδεκα (12) μήνες. Ως ενδεικτική ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται 

η 01η.07.2022, ημέρα Παρασκευή.  

 

Η μεταφορά των επιβατών θα γίνεται με λεωφορεία, τουλάχιστον είκοσι (20) θέσεων, τα οποία θα εκτελούν:  

Α. τη μεταφορά του κοινού από τον σταθμό του μετρό «Σύνταγμα» προς το ΚΠΙΣΝ και αντίστροφα, με 

ενδιάμεση στάση ή και αρχική στάση το σταθμό του μετρό «Συγγρού-Φιξ», σύμφωνα με το οριζόμενο στο 

Παράρτημα Α της παρούσας ενδεικτικό πρόγραμμα τακτικών δρομολογίων – κίνησης (εφεξής 

«Προγραμματισμένα Δρομολόγια».  Τα λεωφορεία που θα εκτελούν τα Προγραμματισμένα Δρομολόγια 

θα είναι τουλάχιστον δύο (2), χωρητικότητας 18-22 θέσεων, και δύο (2) εξ’ αυτών θα φέρουν την οπτική 

ταυτότητα του ΚΠΙΣΝ, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην παρούσα και στη σύμβαση που πρόκειται 

να συναφθεί με το Συνεργάτη που θα επιλεγεί. Ενδεχομένως τα δρομολόγια να τροποποιούνται ανάλογα 

με τις ανάγκες του ΚΠΙΣΝ. 

Β. τη μεταφορά του κοινού από τον σταθμό του μετρό «Σύνταγμα» προς το ΚΠΙΣΝ και αντίστροφα, με 

ενδιάμεση στάση ή και αρχική στάση το σταθμό του μετρό «Συγγρού-Φιξ»,  ή από σημείο που θα υποδείξει 

η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αντίστοιχης χιλιομετρικής απόστασης (π.χ. ΗΣΑΠ Φαλήρου, Ολυμπιακό Συγκρότημα 

Φαλήρου TAEKWONDO, Γήπεδο Καραϊσκάκη), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. σε 

εύλογο χρόνο πριν την έναρξη του δρομολογίου (εφεξής «Έκτακτα δρομολόγια»). 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των λεωφορείων παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω. 

Η Προσφορά του Υποψήφιου Συνεργάτη πρέπει να εγγυάται, αφενός, τη συνεχή και ασφαλή μετακίνηση 

των επιβατών, και αφετέρου, την τήρηση των ωραρίων των δρομολογίων. 

 

IV. Εκδήλωση ενδιαφέροντος  

 

Οι ενδιαφερόμενοι («Υποψήφιοι Συνεργάτες») καλούνται να υποβάλουν την Προσφορά τους σε έγχαρτη 

μορφή, σύμφωνα με τα επιμέρους προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Α. Προθεσμία Υποβολής Προσφοράς 

Η Προσφορά, ως ορίζεται στο IV, Β θα πρέπει να υποβληθεί ιδιοχείρως στα γραφεία της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. στη 

διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού  364, Καλλιθέα Αττικής, TK: 17674, το αργότερο έως τις 06.06.2022  και ώρα 17:00 

ώρα Ελλάδος ή σε κάθε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα που ενδεχομένως αποφασίσει η ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και η οποία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 
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δε θα κάνει δεκτή  οποιαδήποτε Προσφορά που υποβάλλεται μετά το πέρας της προβλεπόμενης 

προθεσμίας. H ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα δέχεται Προσφορές που θα υποβάλλονται εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως 

Παρασκευή) και μόνο μεταξύ των ωρών 10:00 π.μ. έως και 17:00 μ.μ.. Οι Προσφορές παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται εντός της ως άνω προβλεπόμενης προθεσμίας. Η ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους, έγγραφα κ.λπ. 

από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να 

αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tender.shuttlebus@snfcc.org έως και την 

01η.06.2022, ημέρα Τετάρτη.  Οι απαντήσεις σε τυχόν υποβληθέντα ερωτήματα για διευκρινίσεις σχετικά με 

την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα ανακοινώνονται σε όλους τους Υποψήφιους 

Συνεργάτες, εντός εύλογου χρόνου απόκρισης από την υποβολή τους. 

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ανωτέρω προθεσμία υποβολής των Προσφορών 

κατά την απόλυτη κρίση της. Τυχόν νέα χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες θα δημοσιοποιούνται με 

πρόσφορο τρόπο ή θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

Β. Περιεχόμενο Προσφοράς 

Οι Προσφορές θα συνοδεύονται από την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, η οποία θα πρέπει 

να συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Β της παρούσας και να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας 

(τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) του Υποψηφίου Συνεργάτη. 

 

Οι Προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες 

σε τρεις (3) διακριτούς υποφακέλους καθώς και αποθηκευμένες σε ψηφιακό φορέα USB, κατά τα 

αναλυτικώς οριζόμενα στο στοιχείο IV Γ της παρούσας: 

 

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Οι Υποψήφιοι Συνεργάτες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα 

παράγραφο και να τα αποδεικνύουν με τα σχετικά νομιμοποιητικά και λοιπά αιτούμενα έγγραφα, ώστε να 

προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού. 

 

Κριτήρια προσωπικής κατάστασης - Λόγοι αποκλεισμού 

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία επιλογής κάθε Υποψήφιος Συνεργάτης εις βάρος 

του οποίου έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα               ακόλουθα 

αδικήματα: 

 

▪ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008, σελ. 42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού 

Κώδικα (εγκληματική οργάνωση). 

mailto:tender.shuttlebus@snfcc.org
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▪ ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών 

της Ένωσης (EE C 195 της 25.06.1997, σελ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης - 

πλαισίου της 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.07.2003, σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Υποψήφιου Συνεργάτη, και τα εγκλήματα των άρθρων 

159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον 

ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα.  

▪ απάτη, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 

ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 

242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 

386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του 

Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), 

όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται 

με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή 

απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103).  

▪ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103). 

▪ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

▪ παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 

της 15.04.2001, σελ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α’ 

215) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
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▪ ψευδή βεβαίωση, 

▪ υπεξαίρεση, 

▪ εκβίαση, 

▪ πλαστογραφία, 

▪ ψευδορκία, 

▪ δόλια χρεοκοπία. 

 

Όσον αφορά στους Υποψήφιους Συνεργάτες με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), οι ανωτέρω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο (όπου 

υφίσταται) και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 

νομικών προσώπων, το παραπάνω κριτήριο αποκλεισμού ισχύει για το νόμιμο εκπρόσωπο ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

 

Αποκλείεται, επίσης, κάθε Υποψήφιος Συνεργάτης ο οποίος: 

 

(α) τελεί υπό πτώχευση, εξυγίανση, ανασυγκρότηση, συνδιαλλαγή, μεσεγγύηση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση πληρωμών ή εμπορικών δραστηριοτήτων, λύση ή εκκαθάριση ή σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, 

(β) έχει κινηθεί εναντίον του ή ο ίδιος έχει κινήσει με οποιοδήποτε τρόπο ενέργειες για κήρυξή του σε 

πτώχευση, ανασυγκρότηση, εξυγίανση, συνδιαλλαγή, μεσεγγύηση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, παύση πληρωμών ή εμπορικών δραστηριοτήτων, λύση ή εκκαθάριση ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, 

(γ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε 

τρόπο, 

(δ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

αυτό έχει διαπιστωθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία στην χώρα εγκατάστασής του 

(ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων.  

 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης και τον έλεγχο της εταιρικής τους 

μορφής, εκπροσώπησης κ.λπ. οι Υποψήφιοι Συνεργάτες προσκομίζουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα που 

προβλέπονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της Σύμβασης, ο επιλεγείς Συνεργάτης μπορεί να κληθεί να υποβάλει τα ως άνω νομιμοποιητικά 

έγγραφα επικαιροποιημένα, καθώς και όποιο άλλο έγγραφο ή πληροφορία του ζητήσει η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

Αποκλείεται κάθε Υποψήφιος Συνεργάτης ο οποίος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή/και δεν έχει 
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προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν. Κατ’ εξαίρεση, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δύναται να μην 

αποκλείει Υποψήφιο Συνεργάτη όταν ο αποκλεισμός του για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους υπό 

(δ) και (ε) θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν οφείλονται μόνο μικρά ποσά των φόρων και των 

εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης που πάντως δεν υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων (€ 1000) ευρώ και ο 

Υποψήφιος Συνεργάτης έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την εξόφληση τους 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδουλευμένων τόκων, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού. 

 

2. Τεχνική Προσφορά 

 

(i) Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις 

 

Ό λ α  τ α  λεωφορεία, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου από τον 

Υποψήφιο Συνεργάτη, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές 

απαιτήσεις: 

 

1. Να υπάρχει διαθεσιμότητα τουλάχιστον τεσσάρων (4) λεωφορείων διαφόρων τύπων (48-52 θέσεων 

και 18-22 θέσεων), και προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και αδειών για τη νόμιμη 

κυκλοφορία τους, επαγγελματική τους χρήση και μετακίνηση επιβατικού κοινού, που θα 

χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις μεταφορικές ανάγκες. 

2. Να έχουν προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑμεΑ (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της 

υποδομής των λεωφορείων για τη μεταφορά επιβατών που κάνουν χρήση αμαξιδίων ΑμεΑ, της 

μεταφοράς στα λεωφορεία των ζώων που συνοδεύουν ΑμεΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ν. 

3868/2010 και ν. 4039/2012, και της εν γένει μέριμνας για την εξυπηρέτηση των ατόμων με 

αναπηρία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς). 

3. Να έχουν προδιαγραφές ρύπων (emission standards) Euro 6 ή και Euro 5. 

4. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου θα πρέπει να 

έχουν κατασκευαστεί μετά την 01.01.2010. 

5. Τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με σύστημα καθορισμού της γεωγραφικής τους θέσης και 

επικοινωνίας με το επιχειρησιακό τους κέντρο. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. να έχει πρόσβαση στην πληροφορία 

μέσω κατάλληλης εφαρμογής. 

6. Να είναι εφοδιασμένα με το προβλεπόμενο σύστημα πυρόσβεσης και με τα ειδικά εργαλεία 

θραύσης κρυστάλλων και παραθύρων σε περίπτωση ανάγκης. 

7. Τα οχήματα να είναι πλήρως κλιματιζόμενα. 

8. Τα καθίσματα να διαθέτουν προσκέφαλο και ζώνες ασφαλείας. 

9. Να έχουν σύστημα ανακοινώσεων για ενημέρωση των επιβατών από τον οδηγό. 

10. Να διαθέτουν δίκτυο Wi-Fi στο οποίο να έχουν δωρεάν πρόσβαση οι επιβάτες. 

 

Αν ο υποψήφιος δεν πληροί μία ή περισσότερες από τις παραπάνω, υπό IV, B, 2 (i), τεχνικές απαιτήσεις, ή δεν 

προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα  αποκλείεται από τη συμμετοχή. 
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(ii) Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς 

  

Πλέον των ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων όπως ανωτέρω υπό IV, B, 2 (i) ορίζονται, ο Υποψήφιος Συνεργάτης 

καλείται να παρουσιάσει τα  εξής: 

 

1. Τη δομή και την οργάνωση της εταιρείας παροχής μεταφορικών υπηρεσιών (οργανόγραμμα, 

στελέχωση, αριθμό μόνιμου προσωπικού, κλπ.), τις κατάλληλες υποστηρικτικές 

υποδομές/εγκαταστάσεις της (όπως οργανωμένο αμαξοστάσιο, με εγκαταστάσεις συντήρησης 

τεχνικού ελέγχου, καθαρισμού και κέντρου ελέγχου λειτουργίας και δρομολόγησης) καθώς και 

τυχόν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πληροφορίες για τη περιβαλλοντική πολιτική. 

2. Πρότερη σχετική εμπειρία του σε αντίστοιχα έργα από το έτος 2019 έως και σήμερα. 

3. Παρουσίαση του στόλου που θα χρησιμοποιηθεί για το μεταφορικό έργο με φωτογραφίες 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και παρουσίαση εξοπλισμού προσβασιμότητας. 

4. Το προφίλ, το μέσο όρο εμπειρίας και τη γνώση αγγλικών των οδηγών που θα απασχοληθούν 

για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου. 

5. Τον εγγυημένο χρόνο ανταπόκρισης σε αλλαγή δρομολογίων και διαθεσιμότητας  οχήματος/ 

οδηγών. 

6. Τον εγγυημένο χρόνο ανταπόκρισης για παροχή οχήματος με προδιαγραφές προσβασιμότητας 

ΑμεΑ, εφόσον το όχημα δεν διαθέτει ήδη εγκατεστημένο και μόνιμο εξοπλισμό ΑμεΑ.   

7. Προσδιορισμός, για κάθε λεωφορείο (ήτοι τόσο για τα λεωφορεία που έχουν ήδη 

εγκατεστημένο και μόνιμο εξοπλισμό ΑμεΑ όσο και για όσα θα μετατρέπονται κατά περίπτωση 

σε προσβάσιμα σε ΑμεΑ), του αριθμού των θέσεων με εξοπλισμό ΑμεΑ και του αριθμού των 

υπόλοιπων διαθέσιμων θέσεων.  

8. Την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στην πληροφορία του συστήματος καθορισμού της 

γεωγραφικής θέσης των λεωφορείων μέσω κατάλληλης εφαρμογής, η οποία θα διαλειτουργεί 

με την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. (https://www.snfcc.org/shuttle-bus) προκειμένου 

να παρέχεται σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση στο κοινό για τα δρομολόγια και την ώρα 

άφιξης των λεωφορείων. 

 

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις (βλ. ΙV,B, 2 (i) ) τ καθώς και με τις ως 

άνω υπό ΙV,B, 2 (ii) τεχνικές προδιαγραφές, ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και οι Υποψήφιοι Συνεργάτες θα πρέπει να προσκομίσουν τα 

έγγραφα που προβλέπονται σ’ αυτό.  

 

3. Οικονομική Προσφορά 

 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε της 

παρούσας, στο οποίο το κόστος αναλύεται ως ακολούθως: 

• Κόστος ανά Προγραμματισμένο Δρομολόγιο με λεωφορείο της τάξεως των 20 θέσεων 

• Κόστος ανά Έκτακτο Δρομολόγιο με λεωφορείο της τάξεως των 20 θέσεων 

• Κόστος για κυκλική διαδρομή 7:30 έως και τις 23:00 με λεωφορείο 20 θέσεων 

• Πρόσθετο τίμημα για αλλαγή μεγέθους οχήματος Προγραμματισμένου Δρομολογίου (από 
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λεωφορείο της τάξεως των 20 θέσεων σε λεωφορείο της τάξεως των 50 θέσεων) 

• Κόστος ανά Έκτακτο Δρομολόγιο με λεωφορείο της τάξεως των 50 θέσεων 

• Κόστος για κυκλική διαδρομή 7:30 έως και τις 23:00 με λεωφορείο της τάξεως των 50 θέσεων.  

 

Ρητά διευκρινίζεται ότι στην Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Συνεργάτη θα συμπεριλαμβάνονται 

κάθε και όλα τα κόστη καθώς και πάσης φύσης σχετικά έξοδα στα οποία ο Υποψήφιος Συνεργάτης τυχόν 

προβεί προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες μεταφοράς του κοινού με οχήματα που θα έχουν τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στον όρο ΙV., B., 2 της παρούσας (ενδεικτικά τις προδιαγραφές 

προσβασιμότητας για ΑμεΑ).  

 

Τα ανωτέρω κόστη θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον πίνακα του υποδείγματος αριθμητικά και 

ολογράφως. Σε περίπτωση απόκλισης, θα υπερισχύει το ολογράφως αναγραφόμενο ποσό. Το υπόδειγμα 

της Οικονομικής Προσφοράς συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους Υποψηφίους Συνεργάτες. Η 

υπογραφή στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για την γνησιότητά της από 

αρμόδια διοικητική αρχή (ΚΕΠ/Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της οικείας πλατφόρμας του gov.gr) ή δικηγόρο. 

 

Γ. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

 

Οι Υποψήφιοι Συνεργάτες υποβάλλουν τις Προσφορές τους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε., στην διεύθυνση που αναφέρεται υπό IV, A ανωτέρω. Οι Προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο 

φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του συμμετέχοντος και τα στοιχεία του 

διαγωνισμού. Κάθε φάκελος πρέπει να περιέχει πλήρες αντίγραφο της Προσφοράς αποθηκευμένο σε 

ψηφιακό φορέα USB, ο οποίος δεν θα επιστραφεί στους Υποψηφίους Συνεργάτες. Σε περίπτωση τυχόν 

απόκλισης μεταξύ του πρωτοτύπου σφραγισμένου φακέλου και του αντιγράφου στον ψηφιακό φορέα USB, 

θα λαμβάνεται υπόψιν αποκλειστικά ο πρωτότυπος σφραγισμένος φάκελος. 

 

Στον ως άνω φάκελο περιέχονται τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι ως ακολούθως: 

 

▪ Φάκελος Αίτησης – Δικαιολογητικών Προσωπικής Κατάστασης με την αντίστοιχη ένδειξη («Αίτηση 

Συμμετοχής – Δικαιολογητικά Προσωπικής Κατάστασης»). 

▪ Φάκελος επαγγελματικής ικανότητας και τεχνικών προδιαγραφών («Επαγγελματική Ικανότητα – 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Προσφορά»). 

▪ Φάκελος οικονομικής προσφοράς («Οικονομική Προσφορά»). 

 

Οι ως άνω σφραγισμένοι υποφάκελοι φέρουν, επίσης, στο εξώφυλλό τους τα στοιχεία της παρούσας 

πρόσκλησης υποβολής Προσφορών. 

 

Τα στοιχεία των επιμέρους φακέλων δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή 

άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στα στοιχεία του φακέλου οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη αυτή 

θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Υποψήφιο Συνεργάτη. 

 

Κανένα έγγραφο της Προσφοράς του Υποψηφίου Συνεργάτη δεν πρέπει να περιέχει επιφυλάξεις, όρους και 
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προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος ή άλλα 

έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας επιλογής συνεργάτη από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων επιφυλάξεων, όρων και προϋποθέσεων, η Προσφορά του Υποψηφίου 

Συνεργάτη δεν θα εξετάζεται. 

 

Εναλλακτικές προτάσεις δεν επιτρέπονται.  

 

Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση φακέλων υποβολής Προσφορών δίνονται μόνον, εφόσον ζητούνται από 

την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο VΙ, Α. της παρούσας.  

 

Οι Προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Προσκομιζόμενα έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα,                                   πλην της Ελληνικής και της Αγγλικής 

θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τoυς στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις και εν γένει όλα τα  έγγραφα που υπογράφονται από τον Υποψήφιο Συνεργάτη 

και περικλείονται στον φάκελο του Υποψηφίου Συνεργάτη θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή (ΚΕΠ/Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της οικείας πλατφόρμας του 

gov.gr) ή δικηγόρο. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μαζί με την αίτηση πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο ένα 

(1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. 

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα. Ειδικά τα δημόσια 

αντίγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές της αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα 

για τη γνησιότητα τους με επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών 

Αρχών στην Ελλάδα. 

 

Δ. Αποσφράγιση Προσφορών 

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα προβεί σε αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής σε μία συνεδρίασή της και σε μέρα 

και ώρα που θα αποφασιστεί και θα γνωστοποιηθεί στους Υποψηφίους Συνεργάτες στις δηλωθείσες 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας. Αρχικώς, θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και αξιολόγηση του περιεχομένου τους από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και 

ακολούθως θα ανοιχθούν οι Οικονομικές Προσφορές. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα προβαίνει σε αξιολόγηση των 

Οικονομικών Προσφορών μόνο των Υποψηφίων εκείνων των οποίων η Προσφορά κρίθηκε παραδεκτή κατά 

το προηγούμενο στάδιο. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα ενημερώσει για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όλους τους 

συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει. 

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει τη διαδικασία της παρούσας 

Πρόσκλησης Υποβολής Ενδιαφέροντος και να μην επιλέξει καμία Προσφορά ή να κηρύξει άγονη την 

παρούσα διαδικασία επιλογής Υποψηφίου Συνεργάτη σε οποιοδήποτε στάδιο κατά την απόλυτη 

διακριτική της  ευχέρεια, εάν προκύπτει ότι είναι προς το συμφέρον της να το πράξει. 
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Ε. Προσωπικά Δεδομένα 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Υποψηφίων 

Συνεργατών στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρούσας, δηλώνει ότι η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα θα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική 

νομοθεσία. 

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κάθε 

Υποψήφιος Συνεργάτης γνωστοποιεί στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. στο πλαίσιο υποβολής της Προσφοράς κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας της Πρόσκλησης Υποβολής Ενδιαφέροντος και ειδικότερα: ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., 

επάγγελμα ή τυχόν άλλα γνωστοποιημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προαναφερθέντα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Υποψηφίων Συνεργατών συλλέγονται από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

αποκλειστικά με σκοπό τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της Πρόσκλησης Υποβολής Ενδιαφέροντος . 

 

Οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι Υποψήφιοι στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα παραμείνουν στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

για τον σκοπό που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο και μόνο τα πρόσωπα που είναι υπό τον 

έλεγχο της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα έχουν πρόσβαση σε αυτές. Μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της 

ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα έχει πρόσβαση στα προαναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Εκτός εάν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν θα κοινολογεί τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα των Υποψηφίων Συνεργατών εκτός εάν η εν λόγω κοινολόγηση πραγματοποιείται σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν και ασχολούνται με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Υποβολής 

Ενδιαφέροντος και θα επεξεργαστούν τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό και 

υπό τις οδηγίες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., χωρίς κανένα δικαίωμα χρήσης αυτών για ίδιο όφελος. 

Σε περίπτωση που η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Υποψηφίων 

Συνεργατών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 

θα διασφαλίζει ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχει επαρκές 

επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 

τυποποιημένων συμβατικών ρητρών και δεσμευτικών εταιρικών κανόνων.  

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. λαμβάνει αυστηρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Υποψηφίων Συνεργατών από άνευ αδείας επεξεργασία, τυχαία ή 

μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διανομή ή πρόσβαση και 

κάθε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, καθώς και για την αποτροπή της πρόσβασης μη 

εξουσιοδοτημένων προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα τηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Υποψηφίων Συνεργατών για ένα (1) έτος 

από την υποβολή τους. 

 

Οι Υποψήφιοι Συνεργάτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης ανά πάσα στιγμή στα δεδομένα προσωπικού 
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χαρακτήρα που τους αφορούν και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.. Επιπλέον, οι 

Υποψήφιοι Συνεργάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα καθώς και, εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις, να ασκήσουν το δικαίωμα διαγραφής, 

περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι Συνεργάτες θεωρήσουν ότι η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχουν το δικαίωμα 

να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Αρχής για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

V. Διάρκεια ισχύος Προσφορών  

 

Οι Προσφορές που υποβάλλονται από τους Υποψηφίους Συνεργάτες παραμένουν δεσμευτικές για χρονικό 

διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Η διάρκεια των προτάσεων είναι 

δυνατόν να παρατείνεται περαιτέρω κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον ως άνω αναφερόμενο απορρίπτεται. 

 

VI. Διαδικασία επιλογής Συνεργάτη  

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα αξιολογήσει και θα συνεκτιμήσει τα επιμέρους στοιχεία των Προσφορών που θα 

υποβληθούν και θα δικαιούται να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις και στοιχεία τεκμηρίωσης, όπου και 

εφόσον κρίνει σκόπιμο, με στόχο να καταλήξει στην επιλογή του Συνεργάτη. 

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους Υποψήφιους 

Συνεργάτες, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δυο (2) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται, κατά την απόλυτη διακριτική 

ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Υποψήφιου Συνεργάτη.  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και 

τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται, αν υπερπληρούν τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας και τεχνικών προδιαγραφών (π.χ. μπορούν να προσκομίσουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

πέραν των δύο (2) που απαιτούνται από την παρούσα) αυτά θα αξιολογούνται                                             επιπλέον. 

 

Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψιν και θα συνεκτιμηθούν τα επιμέρους στοιχεία των προτάσεων 

σύμφωνα με την συμφερότερη Προσφορά λαμβάνοντας υπόψιν τις παρακάτω παραμέτρους αξιολόγησης 

και τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης: 

 

▪ 60% στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους που 

καταγράφονται στον όρο IV, B, 2 και στο Παράρτημα Δ της παρούσας. 

▪ 40% στην Οικονομική Προσφορά, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους που 
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καταγράφονται στον όρο IV, B, 3 και στο Παράρτημα Ε της παρούσας. 

Τα κριτήρια επιλογής και η αξιολόγηση τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Πίνακας 1. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Παράμετρος Αξιολόγησης   
Συντελεστής 
Στάθμισης 

1. Αξιολόγηση της  Τεχνικής πρότασης 60% 

1.1 Παρουσίαση της εταιρείας και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 20% 

1.2 Εμπειρία σε παρόμοια έργα από το έτος 2019 έως και σήμερα 15% 

1.3 Παρουσίαση στόλου 15% 

1.4 Προφίλ, μέση εμπειρία και γνώση αγγλικών οδηγών 10% 

1.5 Εγγυημένος χρόνος ανταπόκρισης σε αλλαγή δρομολόγιων και διαθεσιμότητας  
οχήματος/ οδηγών 

10% 

1.6 Εγγυημένος χρόνος ανταπόκρισης σε δρομολόγια ΑμεΑ, εφόσον το όχημα δεν 
διαθέτει ήδη εγκατεστημένο και μόνιμο εξοπλισμό ΑμεΑ 

10% 

1.7 Αριθμός θέσεων ΑμεΑ/Υπόλοιπες θέσεις ανά λεωφορείο 10% 

1.8  Δωρεάν εφαρμογή  παρακολούθησης  από τον  επιβάτη μέσω του διαδικτύου της 
γεωγραφικής θέσης το οχήματος  

10% 

 

Πίνακας 2. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Παράμετρος Αξιολόγησης Συντελεστής Στάθμισης   

2.Αξιολόγηση Οικονομικής Πρότασης 40% 

  
Καθημερινή  ΣΚ/Αργία  

κόστος/δρομολόγιο  κόστος/δρομολόγιο  

2.1 Κόστος ανά Προγραμματισμένο Δρομολόγιο με 
λεωφορείο της τάξεως των 20 θέσεων  

60% 
7:30 έως και τις 23:00   

Μετά τις 23.00  

2.2. Κόστος ανά Έκτακτο Δρομολόγιο με λεωφορείο 
της τάξεως των 20 θέσεων 

10% 
7:30 έως και τις 23:00   

Μετά τις 23.00  

2.3. Κόστος για κυκλική διαδρομή  7:30 έως και τις 
23:00 με λεωφορείο της τάξεως των 20 θέσεων 

5% 7:30 έως και τις 23:00   

2.4 Πρόσθετο Τίμημα για Αλλαγή Μεγέθους 
Οχήματος Προγραμματισμένου Δρομολογίου  (από 
λεωφορείο της τάξεως των 20 θέσεων σε 
λεωφορείο 50 θέσεων 

10% 7:30 έως και τις 23:00   

10% 7:30 έως και τις 23:00   
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2.5. Κόστος ανά Έκτακτο Δρομολόγιο με λεωφορείο 
της τάξεως των 50 θέσεων 

Μετά τις 23.00  

2.6. Κόστος για κυκλική διαδρομή  7:30 έως και τις 
23:00 με λεωφορείο της τάξεως των 50 θέσεων 

5% 7:30 έως και τις 23:00   

 
 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στον Υποψήφιο Συνεργάτη που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις 

ανωτέρω κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί και τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις 

συμμετοχής που τίθενται με την παρούσα, υπό IV, Β, 1 και ΙV,B, 2 (i). 

 

VII. Σχέδιο Σύμβασης  

 

Μετά το πέρας της παρούσας διαδικασίας επιλογής Συνεργάτη, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα καλέσει τον επιλεχθέντα, 

μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης για το συμφωνημένο 

αντικείμενο (η «Σύμβαση»), σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Στ της παρούσας. Η Σύμβαση 

περιέχει τους όρους της συνεργασίας με την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

Για ζητήματα που ρυθμίζονται ειδικά στο σχέδιο της Σύμβασης θα υπερισχύουν οι εν λόγω όροι της 

Σύμβασης. 

 

Πριν την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δύναται να ζητήσει από τον επιλεγέντα 

Συνεργάτη να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης που 

προβλέπονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνει η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

αναγκαίο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 

 

VIII. Διάρκεια Σύμβασης  

 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής από τα Μέρη και θα διατηρηθεί σε ισχύ για δώδεκα 

(12) μήνες, οπότε και θα λήξει αυτόματα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τα Μέρη. Ως 

ενδεικτική ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η 01η.07.2022, ημέρα Παρασκευή.  

 

IX. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 

Ως εξασφάλιση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης που θα υπογραφεί από τον Συνεργάτη, ο τελευταίος 

θα παραδώσει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. με την σύναψη της Σύμβασης, εγγυητική επιστολή με ρήτρα πληρωμής σε 

πρώτη ζήτηση, για ποσό ύψους εννέα χιλιάδων (€ 9.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ζ της παρούσας.  

 

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από  πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
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εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

Υποψήφιου Συνεργάτη.  

 

Το λεκτικό της επιστολής τυγχάνει επίσης της αποδοχής της ΚΠΙΣΝ                        Μ.Α.Ε. 

 

Ο Συνεργάτης οφείλει να προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. εντός 

πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Μη προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά υπαίτια παράβαση της Σύμβασης και συνιστά λόγο 

άμεσης και αζήμιας καταγγελίας της εκ μέρους της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής ξεκινά από την έκδοση της και θα πρέπει να διατηρείται σε ισχύ για 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της Σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. έναντι του Συνεργάτη. 

 

X. Λοιποί όροι συνεργασίας  

 

Οι Υποψήφιοι Συνεργάτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, ότι ο Συνεργάτης που τελικώς θα επιλεγεί θα 

πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους όρους: 

 

▪ Οδηγοί 

 

Για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ απαιτούνται οδηγοί με τουλάχιστον 

πενταετή πείρα. Η γνώση αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα των        οδηγών 

κατά τη διάρκεια των δρομολογίων. 

 

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ευπαρουσίαστοι, να προσέχουν την ατομική τους υγιεινή και να είναι ευγενικοί 

με τους επιβάτες. 

 

Οι οδηγοί δε θα δίνουν πληροφορίες που σχετίζονται με το ΚΠΙΣΝ αλλά θα παραπέμπουν στην ομάδα 

Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ για να μη δίνονται λανθασμένες πληροφορίες στους επισκέπτες του 

ΚΠΙΣΝ. 

 

Οι οδηγοί δε θα επεμβαίνουν σε τυχόν διαπληκτισμούς με επιβάτες και σε καμία περίπτωση δε θα 

εμπλέκονται και οι ίδιοι σε διαπληκτισμούς με τους επιβάτες, άλλους οδηγούς ή πεζούς. 

 

Δεν επιτρέπεται η μουσική υπόκρουση κανενός είδους εντός των οχημάτων καθώς τα οχήματα συνδέονται 

αυτομάτως με μουσικές επιλογές του ΚΠΙΣΝ. 
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Δεν επιτρέπονται επικίνδυνοι ελιγμοί, όρθιοι επιβάτες καθώς και οποιαδήποτε παράβαση  του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας σε καμία περίπτωση όταν πραγματοποιούνται δρομολόγια με οχήματα που φέρουν το 

λογότυπο του ΚΠΙΣΝ. 

 

▪ Δρομολόγια 

 

Ο Συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία της υπηρεσίας μεταφοράς σύμφωνα με το ωράριο 

των δρομολογίων, το οποίο ενδεικτικά καθορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας και θα ορίζεται στη 

Σύμβαση. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει να μεταβληθούν τα ωράρια των δρομολογίων και 

ο Συνεργάτης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αιτούμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που χρειαστούν 

επιπλέον δρομολόγια πέραν των συμφωνηθέντων του Παραρτήματος Α, αυτά θα υπάρχει η δυνατότητα να 

προστίθενται βάσει του τιμοκαταλόγου ανά δρομολόγιο. 

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη σύμβαση δεν παρέχει κανενός είδους αποκλειστικότητα και η ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί παράλληλα με οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών 

μεταφοράς επιθυμεί. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να αναθέτει στον 

συνεργάτη που θα επιλεγεί, τις υπηρεσίες μεταφοράς επισκεπτών σε περιπτώσεις μεγάλων φεστιβάλ και 

εκδηλώσεων. 

 

▪ Άδειες και εγκρίσεις 

 

Ο Συνεργάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να εκδίδει και να διατηρεί σε ισχύ, με δική του δαπάνη, όλες 

τις διοικητικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη νόμιμη παροχή των υπηρεσιών 

μεταφοράς. 

 

▪ Νομοθεσία περί Υγείας & Ασφάλειας 

 

Ο Συνεργάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως και πάντοτε με όλους τους ισχύοντες νόμους, 

τεχνικούς κανονισμούς και πρότυπα περί διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των επιβατών. 

 

Ο Συνεργάτης πρέπει να εφαρμόζει ανεξαιρέτως τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις που αφορούν στην 

ασφάλεια και υγεία των επιβατών όπως ακριβώς ορίζονται στις διατάξεις περί COVID-19 και δημοσιεύονται 

στα σχετικά ΦΕΚ περί δημοσίων μετακινήσεων και μεταφορών. 

 

Ο Συνεργάτης οφείλει να συμμορφώνεται με την οικεία νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων που θα ληφθούν προς αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19, και να 

προβαίνει σε αναστολή της παροχής των υπηρεσιών του άνευ αξίωσης αποζημίωσης από την KΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., 

εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

 

▪ Κανονισμοί ΚΠΙΣΝ 

 

Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί ο ίδιος και οι πάσης φύσεως συνεργάτες αυτού τους 

εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., όπως αυτοί θα ισχύουν ή/και θα του 

κοινοποιούνται από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. (επικοινωνία, κανονισμός ασφάλειας, πρόσβαση σε χώρους, ένδυση 
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κλπ.). 

 

▪ Συνεργασία με άλλους συνεργάτες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

Ο Συνεργάτης υποχρεούται να συνεργάζεται με την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και τους συνεργάτες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. καθ’ 

υπόδειξή της. 

 

▪ Λοιπές Υποχρεώσεις Συνεργάτη και Τρόπος Λειτουργίας 

 

Ο Συνεργάτης θα αναλάβει την υποχρέωση: 

1. Να τηρεί με απόλυτη συνέπεια τα ωράρια των δρομολογίων, όπως αυτά θα καθορίζονται από την 

ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

2. Να επενδύσει με την οπτική ταυτότητα του ΚΠΙΣΝ δύο από τα λεωφορεία της τάξεως των 20 θέσεων 

που θα χρησιμοποιεί σε           μόνιμη βάση για την εκτέλεση των Προγραμματισμένων Δρομολογίων του 

μεταφορικού έργου με δικά του έξοδα και με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.. Με το 

πέρας της διάρκειας της Σύμβασης, υποχρεούται να αναλάβει το κόστος αποξήλωσης εντός δύο (2) 

εβδομάδων. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το μεταφορικό έργου 

του ΚΠΙΣΝ και τους σκοπούς του. 

3. Να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του και οι κάθε φύσεως συνεργάτες του θα τηρούν τους κανόνες 

ευγένειας που απαιτούν τα συναλλακτικά ήθη. 

4. Να επικοινωνεί άμεσα με τους αρμόδιους υπαλλήλους ή και συνεργάτες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. για κάθε 

πρόβλημα που προκύπτει κατά την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς. 

5. Να διασφαλίζει ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους επιβάτες, χωρίς ηχητικές ή άλλες οχλήσεις. 

6. Τα οχήματα να είναι πάντα καθαρά εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και να υπόκεινται σε έλεγχο ότι 

όλα τα συστήματα τους να λειτουργούν κανονικά και με ασφάλεια πριν από την έξοδό τους για υπηρεσία 

από το αμαξοστάσιο τους (Depot). Για αυτό να υπάρχει ενυπόγραφη βεβαίωση ελέγχου 

διαθέσιμη/αναρτημένη στο όχημα. 

7. Τα οχήματα να είναι πλήρως εφοδιασμένα με καύσιμα πριν από την έναρξη της ημερήσιας 

υπηρεσίας. 

8. Να γίνεται γενική απολύμανση καθημερινά έτσι ώστε να έχουν πλήρως απολυμανθεί όταν ξεκινούν 

την ημερήσια υπηρεσία τους. 

9. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί για την αποτροπή διασποράς της νόσου Covid-19, 

όπως                ενδεικτικά να υπάρχουν διαθέσιμα κατά την είσοδο των επιβατών υγρά/τζέλ απολύμανσης, να 

διανέμονται μάσκες σε επιβάτες που δεν έχουν δική τους και οι οδηγοί να φορούν μάσκα. 

10. Οι οδηγοί να είναι καθαροί και να φορούν πουκάμισο και γραβάτα. Να φέρουν σε εμφανές σημείο 

την εταιρική τους ταυτότητα, η οποία να έχει και τον ρόλο βεβαίωσης της καταλληλόλητας τους από τον 

Συνεργάτη. 

11. Οι οδηγοί να μιλούν τουλάχιστον αγγλικά και να είναι εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να μπορούν να 

επικοινωνούν με τους επιβάτες αποτελεσματικά με ευγένεια και υπομονή (Ο Συνεργάτης να 

επιβεβαιώσει  εγγράφως ότι οι οδηγοί του έχουν περάσει σχετική εκπαίδευση/σεμινάριο – customer 

service). 

12. Ο Συνεργάτης πρέπει να ορίσει υπεύθυνο έργου (project manager) και υπεύθυνο επικοινωνίας, ο 

οποίος θα είναι διαθέσιμος για όλες τις ημέρες και ώρες που προσφέρονται οι υπηρεσίες. 
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▪ Τρόπος Πληρωμής 

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε μηνιαίου 

τιμολογίου, που θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. στο τέλος κάθε μήνα και θα αφορά τον 

μήνα που πέρασε. 

 

▪ Ασφάλιση 
 

Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από την έναρξη ισχύος της 

Σύμβασης και να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ μέχρι και τη λήξη ή την καταγγελία της Σύμβασης. Ο 

Συνεργάτης υποχρεούται να παράσχει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τη 

σύναψη της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των 

υπηρεσιών. 

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συνεργάτη να πραγματοποιήσει αλλαγές στην 

Ασφάλισή του και ο Συνεργάτης θα επικοινωνεί με την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. προκειμένου να υλοποιήσει τις αλλαγές 

αυτές με δικά του έξοδα. 

 

▪ Εκχώρηση – μεταβίβαση δικαιωμάτων 
 

Ο Συνεργάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει όλα ή μέρος των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών του 

από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς τη ρητή γραπτή προηγούμενη 

συγκατάθεση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. Ενόψει των περιορισμών που τίθενται στην παρούσα παράγραφο, οι όροι 

της  Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον τυχόν διάδοχο του Συνεργάτη. 

 
 

 

 

▪ Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα διαδικασία επιλογής Συνεργάτη, σε 

οποιοδήποτε στάδιο αυτής, και να τροποποιήσει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

και την προθεσμία υποβολής Προσφορών κατά την απόλυτη κρίση της, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη 

έναντι των Υποψήφιων Συνεργατών ή/και τρίτων. Διατηρεί, ακόμη, το δικαίωμα κατά πάντα χρόνο να 

μην προχωρήσει στη σύναψη της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να γεννάται καμία αξίωση εξ 

αυτού του λόγου στον επιλεγέντα Συνεργάτη, ούτε αντίστοιχη υποχρέωση στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.. 

▪ Οι Υποψήφιοι Συνεργάτες συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία επιλογής με δικά τους έξοδα και 

ευθύνη, από δε τη συμμετοχή τους αυτή δεν απορρέει κανένα δικαίωμα να απαιτήσουν αποζημίωση ή 

οποιοδήποτε άλλη αξίωση ή δικαίωμα. 

▪ Η υποβολή Προσφοράς από Υποψήφιο Συνεργάτη στην παρούσα διαδικασία επιλογής αποτελεί αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος Συνεργάτης έχει αναγνώσει και κατανοήσει την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματά της, αναγνωρίζει τη νομιμότητα αυτών και αποδέχεται 

XI. Γενικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία επιλογής Συνεργάτη 
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ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος                           

και των Παραρτημάτων της. 

▪ H ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δύναται να αποκλείσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε Υποψήφιου Συνεργάτη σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ανά πάσα στιγμή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς του 

ότι αυτός δεν πληροί τα προαναφερόμενα ελάχιστα κριτήρια ή αποδειχθεί ότι παρέσχε αναληθή 

στοιχεία, έγγραφα, εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. σχετικά με αυτά. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητά εκ νέου τα έγγραφα και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των 

ελαχίστων αυτών κριτηρίων. 

▪ Κάθε διαφωνία που απορρέει ή συνδέεται με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή τη 

διαδικασία επιλογής στο σύνολο της θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων 

δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα. Το ελληνικό δίκαιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Παράρτημα Α 

 
Ενδεικτικό πρόγραμμα Προγραμματισμένων Δρομολογίων 

Τα κάτωθι Προγραμματισμένα Δρομολόγια είναι ενδεικτικά και δύνανται να τροποποιούνται ανάλογα με 

τις ανάγκες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

Από σταθμό μετρό Σύνταγμα ή /και «Συγγρού-Φιξ» προς ΚΠΙΣΝ 

Δευτέρα - Πέμπτη Παρασκευή Σαββατοκύριακο 

7:30 7:30 8:30 

8:30 8:30 10:00 

9:30 9:30 11:00 

12:30 12:30 12:30 

14:30 14:30 13:30 

17:30 17:30 14:30 

19:30 19:00 18:00 

20:00 20:00 19:30 

21:00 21:00 20:00 

  22:00 21:00 

    22:00 

 

Από ΚΠΙΣΝ προς σταθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑ ή/ και μετρό «Συγγρού-Φιξ» 

Δευτέρα - Πέμπτη Παρασκευή Σαββατοκύριακο 

12:00 12:00 11:30 

14:00 13:00 12:00 

15:15 14:00 13:00 

16:15 15:15 14:00 

17:30 16:15 15:30 

19:00 18:00 17:30 

20:30 19:00 19:00 

21:30 20:30 20:30 

22:30 21:30 21:30 

23:30 22:30 22:30 

  23:30 23:30 
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Παράρτημα Β 

 

Αίτηση Συμμετοχής 

 

 

Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής νομικών προσώπων στην διαδικασία επιλογής Συνεργάτη για την παροχή 
Υπηρεσιών Μεταφοράς κοινού και επιβατών από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

 

 

Προς την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος  ........................ , νόμιμος/ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας 

με την επωνυμία «………………………………………» η οποία έχει την έδρα της στην ………………………………………… 

με ΑΦΜ …………………… της Δ.Ο.Υ. ………………….. και αριθμό ΓΕΜΗ ………………………………………………. (ο 

«Υποψήφιος Συνεργάτης») αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα τους όρους της από 23.05.2022 Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών για την εξεύρεση Συνεργάτη για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς κοινού και 

επιβατών από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή 

την Προσφορά της Εταιρείας μας. 

 

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς μας είναι ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της 

Προσφοράς μας. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα: 

Όνομα Υπευθύνου Επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

 

 

 

 

 

 

 

Για την Εταιρεία 

Υπογραφή/Σφραγίδα 
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Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής φυσικών προσώπων στην διαδικασία επιλογής Συνεργάτη για την 

παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς κοινού και επιβατών από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος 

 

 

Προς ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………….., [επάγγελμα], κάτοικος [διεύθυνση] με ΑΦΜ ........................ της Δ.Ο.Υ. 

………………………… (ο «Υποψήφιος Συνεργάτης») αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα τους όρους της από 23.05.2022 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την εξεύρεση Συνεργάτη για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς κοινού και 

επιβατών από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την 

Προσφορά μου. 

 

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς μου είναι ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της 

Προσφοράς μας. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι τα ακόλουθα: 

Όνομα Υπευθύνου Επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Υποψήφιος Συνεργάτης 
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Παράρτημα Γ 

 

Δικαιολογητικά Προσωπικής Κατάστασης 

 

 

1. Ανώνυμες Εταιρείες 

 

▪ Το κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τις 

σχετικές δημοσιεύσεις (σύστασης και τροποποιήσεων). 

▪ Δημοσιευμένη σύσταση της εταιρείας. 

▪ Το ΦΕΚ/ την ανακοίνωση της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν 

έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, 

αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ., με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για 

την καταχώρηση αυτού στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

▪ Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις, τυχόν 

μεταβολές και η μη λύση της εταιρείας, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. 

▪ Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει λεπτομερώς η μετοχική σύνθεση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

▪ Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

▪ Τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. 

 

2. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

 

▪ Το κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τις 

σχετικές δημοσιεύσεις (σύστασης και τροποποιήσεων). 

▪ Δημοσιευμένη σύσταση της εταιρείας. 

▪ Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον 

ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τις σχετικές δημοσιεύσεις. 

▪ Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις, τυχόν 

μεταβολές και η μη λύση της εταιρείας, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. 

▪ Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει λεπτομερώς η εταιρική σύνθεση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

▪ Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

▪ Τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. 

 

3. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 

 

▪ Το κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τις 
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σχετικές δημοσιεύσεις (σύστασης και τροποποιήσεων). 

▪ Την ανακοίνωση συστάσεως της εταιρείας. 

▪ Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον 

ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τις σχετικές δημοσιεύσεις. 

▪ Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις, τυχόν 

μεταβολές και η μη λύση της εταιρείας, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. 

▪ Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει λεπτομερώς η εταιρική σύνθεση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

▪ Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

▪ Τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. 

 

4. Προσωπικές Εταιρείες 

 

▪ Το κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του. 

▪ Το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρίας νομίμως υποβληθέν στην αρμόδια αρχή. 

▪ Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή περί τροποποιήσεων του ιδρυτικού εγγράφου και περί μη 

λύσης της εταιρείας. 

▪ Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, 

για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τις σχετικές δημοσιεύσεις. 

▪ Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει λεπτομερώς η εταιρική σύνθεση και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς. 

▪ Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

▪ Τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. 

 

5. Φυσικά πρόσωπα 

 

▪ Αίτηση συμμετοχής. 

▪ Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

▪ Αποδεικτικό έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

▪ Τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 

 
ΠΡΟΣ(1): 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. («ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.») 

 
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. 

Ταχυδρομείο 

υ 

(Εmail): 

 

 

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

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

▪ Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία ………….. που εδρεύει στο …………… και έχει ΑΦΜ 

……………… της Δ.Ο.Υ. ................................. (εφεξής η «Εταιρία»). 

▪ Η Εταιρία υποβάλλει προς την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. την από ……………… Προσφορά της στο πλαίσιο της από 

23.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

κοινού/επισκεπτών από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

▪ Η υποβολή της εν λόγω Προσφοράς της Εταιρίας έχει νομίμως εγκριθεί από τα διοικητικά της όργανα 

σύμφωνα με τα καταστατικά της κείμενα και το νόμο. 
▪ Δεν έχω καταδικαστεί στα αδικήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο I V ,  B, 1 της ως άνω Πρόσκλησης  

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

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) 
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▪ Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για την αθέτηση 

υποχρεώσεών της Εταιρίας, όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

▪ Η Εταιρία δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της ως προς την καταβολή φόρων.  

▪ Η Εταιρία δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
▪ Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που υποβάλλει η Εταιρία με την από .............. Προσφορά της είναι 

γνήσια και αληθή. 

▪ Η Εταιρία έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων που εμπεριέχονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, τους οποίους δεσμεύεται να τηρεί, και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

▪ Πληρούνται για την Εταιρία όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω από 

23.05.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δεν συντρέχει οιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού 

δυνάμει των όρων της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 

 

Ημερομηνία: ........... 2022 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
(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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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 

 
ΠΡΟΣ(1): 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. («ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.») 

 
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. 

Ταχυδρομείο 

υ 

(Εmail): 

 

 

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

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

▪ Η ατομική μου επιχείρηση, με ημερομηνία έναρξης την …………., ΑΦΜ………  και αρμόδια Δ.Ο.Υ. ........ , 

εντάσσεται στους κάτωθι Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) : 

▪ Έχω υποβάλλει προς την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. την από .............. Προσφορά μου, στο πλαίσιο της 23.05.2022 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών. 

▪ Δεν έχω καταδικαστεί στα αδικήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV, B, 1 της ως άνω Πρόσκλησης  

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

▪ Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για την αθέτηση 

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) 
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υποχρεώσεών μου, όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

▪ Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου ως προς την καταβολή φόρων.  
 

▪ Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

▪ Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που υποβάλλω με την από .............. Προσφορά μου είναι γνήσια και 

αληθή. 

▪ Έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων που εμπεριέχονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

τους οποίους δεσμεύομαι να τηρώ, και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

▪ Πληρώ όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω από 23.05.2022 Πρόσκληση  

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δεν συντρέχει οιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού δυνάμει των όρων της ως 

άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 

 
 

Ημερομηνία: ........... 2022 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
(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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Παράρτημα Δ 

 

Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

(i) Eλάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τουλάχιστον τέσσερα (4) οχήματα 

 

    ΟΧΗΜΑ 1 ΟΧΗΜΑ 2 ΟΧΗΜΑ 3 ΟΧΗΜΑ 4 

1 

Πιστοποιητικά/ Νομιμοποιητικά 
Οχήματος 
(ναι/όχι) 

        

Αριθμός Θέσεων Οχήματος         

2 
Προσβασιμότητα ΑμεΑ 
(ναι/όχι) 

        

3 
Προδιαγραφές Ρύπων 
(Euro5, Euro6) 

        

4 
Έτος Κατασκευής  
Μετά το 2010  

        

5 
Σύστημα εντοπισμού θέσης GPS 
για χρήση από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.  
(ναι/όχι) 

        

6 
Σύστημα πυρόσβεσης/ θραύσης 
κρυστάλλων  
(ναι/όχι) 

        

7 
Κλιματισμός  
(ναι/όχι)  

        

8 
Ζώνες ασφαλείας/ θέσεις με 
προσκέφαλο  
(ναι/όχι)  

        

9 

Σύστημα ανακοινώσεων για 
ενημέρωση επιβατών από 
οδηγό 
(ναι/όχι)  

        

10 
Δωρεάν Wi-Fi  
(ναι/όχι)  

        

 

 
Προς προκαταρκτική απόδειξη πλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές αναλύονται ανωτέρω 

στην ενότητα IV, B, 2 της παρούσας, ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς των Υποψηφίων Συνεργατών θα 

πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχει τα  ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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1. Αριθμό πλαισίου των ιδιόκτητων λεωφορείων που θα δεσμευτούν για την υλοποίηση της μεταφοράς του 

κοινού για το έτος 2022-2023 και οι άδειες κυκλοφορίας τους θεωρημένες, από τις οποίες να προκύπτει 

ότι τα λεωφορεία που θα δεσμευτούν είναι ιδιοκτησίας τους και έχουν ως ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας 

την 01.01.2010 και μετά. 

2. Για όλα τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας του 

Παραρτήματος Δ της παρούσας και να υποβληθεί στον φάκελο Β καθώς αποτελεί κριτήριο επιλογής / 

αποκλεισμού του υποψηφίου (ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις). Ο πίνακας θα πρέπει να περιληφθεί 

συμπληρωμένος σε χωριστό                  έγγραφο και να φέρει ημερομηνία και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου 

του Υποψηφίου Συνεργάτη. 

3. Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) των λεωφορείων του τελευταίου δωδεκαμήνου. 

4. Ασφαλιστήρια συμβόλαια εν ισχύ των λεωφορείων. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: α) ότι ο Υποψήφιος Συνεργάτης θα 

χρησιμοποιήσει κατά την υλοποίηση των Προγραμματισμένων Δρομολογίων μόνο τους οδηγούς για τους 

οποίους έχει δεσμευτεί β) η καλή λειτουργία κλιματισμού και θέρμανσης των λεωφορείων τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των Προγραμματισμένων Δρομολογίων και γ) η ύπαρξη ζωνών 

ασφαλείας σε όλες τις θέσεις επιβατών των λεωφορείων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την 

υλοποίηση των δρομολογίων. 

6. Ειδικά για τους Υποψήφιους Συνεργάτες που δε διαθέτουν ιδιόκτητα λεωφορεία, πλέον των ανωτέρω 

θα πρέπει να προσκομίσουν θεωρημένες συμβάσεις μίσθωσης λεωφορείων με τις εταιρείες,                οι οποίες 

θα διαθέσουν για λογαριασμό τους λεωφορεία, για την υλοποίηση των Προγραμματισμένων 

Δρομολογίων έτους 2022-2023. 

7.  Φωτογραφίες που να πιστοποιούν τον εξοπλισμό της προσβασιμότητάς AμεΑ.  

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας επιλογής Συνεργάτη 

να ζητήσει από τους Υποψηφίους Συνεργάτες να ελέγξει δια μέσου ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου 

την κατάσταση των λεωφορείων. 

 

(ii) Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς 
 

i. Τη δομή και την οργάνωση της εταιρείας παροχής μεταφορικών υπηρεσιών (οργανόγραμμα, 

στελέχωση, αριθμό μόνιμου προσωπικού, κλπ.), τις κατάλληλες υποδομές (όπως οργανωμένο 

αμαξοστάσιο, με εγκαταστάσεις συντήρησης τεχνικού ελέγχου, καθαρισμού και κέντρου ελέγχου 

λειτουργίας και δρομολόγησης) καθώς και τυχόν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 

πληροφορίες για τη περιβαλλοντική πολιτική. Λαμβάνεται υπόψιν ως παράμετρος ποιοτικής 

αξιολόγησης (Πίνακας 1 του όρου ΙV της παρούσας - Παράμετρος 1.1). 

ii. Πρότερη σχετική εμπειρία του σε αντίστοιχα έργα από το έτος 2019 και έως σήμερα. Λαμβάνεται 

υπόψιν ως παράμετρος ποιοτικής αξιολόγησης (Πίνακας 1 του όρου ΙV της παρούσας – 

Παράμετρος 1.2). 

iii. Παρουσίαση του στόλου που θα χρησιμοποιηθεί για το μεταφορικό έργο με φωτογραφίες 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των οχημάτων. Λαμβάνεται υπόψιν ως παράμετρος ποιοτικής 

αξιολόγησης (Πίνακας 1 του όρου ΙV της παρούσας - Παράμετρος 1.3).  

iv. Το προφίλ, το μέσο όρο εμπειρίας και τη γνώση αγγλικών των οδηγών που θα απασχοληθούν για 

την εκτέλεση του μεταφορικού έργου καθώς και αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης 



30 

 

 

κατηγορίας Δ΄ των οδηγών με τους οποίους προτίθεται να συνεργαστεί ο Υποψήφιος Συνεργάτης. 

Λαμβάνεται υπόψιν ως παράμετρος ποιοτικής αξιολόγησης (Πίνακας 1 του όρου ΙV της παρούσας 

- Παράμετρος 1.4). 

v. Τον εγγυημένο χρόνο ανταπόκρισης σε αλλαγή δρομολογίων και διαθεσιμότητας  οχήματος/ 

οδηγών. Λαμβάνεται υπόψιν ως παράμετρος ποιοτικής αξιολόγησης (Πίνακας 1 του όρου ΙV της 

παρούσας - Παράμετρος 1.5). 

vi. Τον εγγυημένο χρόνο ανταπόκρισης για παροχή οχήματος με προδιαγραφές προσβασιμότητας 

ΑμεΑ, εφόσον το όχημα δεν διαθέτει ήδη εγκατεστημένο και μόνιμο εξοπλισμό ΑμεΑ. Λαμβάνεται 

υπόψιν ως παράμετρος ποιοτικής αξιολόγησης (Πίνακας 1 του όρου ΙV της παρούσας - 

Παράμετρος 1.6). 

vii. Προσδιορισμός, για κάθε λεωφορείο (ήτοι τόσο για τα λεωφορεία που έχουν ήδη εγκατεστημένο 

και μόνιμο εξοπλισμό ΑμεΑ όσο και για όσα θα μετατρέπονται κατά περίπτωση σε προσβάσιμα σε 

ΑμεΑ), του αριθμού των θέσεων με εξοπλισμό ΑμεΑ και του αριθμού των υπόλοιπων διαθέσιμων 

θέσεων. (Πίνακας 1 του όρου ΙV της παρούσας - Παράμετρος 1.7). 

viii. Την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στην πληροφορία του συστήματος  καθορισμού της 

γεωγραφικής θέσης των λεωφορείων μέσω κατάλληλης εφαρμογής, η οποία θα διαλειτουργεί με 

την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. (https://www.snfcc.org/shuttle-bus) προκειμένου να 

παρέχεται σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση στο κοινό για τα δρομολόγια και την ώρα άφιξης 

των λεωφορείων. Λαμβάνεται υπόψιν ως παράμετρος ποιοτικής αξιολόγησης (Πίνακας 1 του όρου 

ΙV της παρούσας - Παράμετρος 1.8). 
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Παράρτημα Ε 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – Κόστος Μεταφοράς Επισκεπτών ΚΠΙΣΝ  
 

Παράμετρος Αξιολόγησης Συντελεστής Στάθμισης   

2.Αξιολόγηση Οικονομικής 
Πρότασης 

40% 

  
Καθημερινή  ΣΚ/Αργία  

κόστος/δρομολόγιο  κόστος/δρομολόγιο  

2.1 Κόστος ανά Προγραμματισμένο 
Δρομολόγιο με λεωφορείο της 
τάξεως των 20 θέσεων  

60% 

7:30 έως και τις 
23:00   

    

Μετά τις 23.00      

2.2. Κόστος ανά Έκτακτο Δρομολόγιο 
με λεωφορείο της τάξεως των 20 
θέσεων  

10% 

7:30 έως και τις 
23:00   

    

Μετά τις 23.00      

2.3. Κόστος για κυκλική διαδρομή  
7:30 έως και τις 23:00  με λεωφορείο 
της τάξεως των 20 θέσεων 

5% 
7:30 έως και τις 
23:00   

    

2.4 Πρόσθετο τίμημα για αλλαγή 
μεγέθους οχήματος 
Προγραμματισμένου Δρομολογίου 
από λεωφορείο της τάξεως των 20 
θέσεων σε λεωφορείο της τάξεως 
των 50 θέσεων  

10% 
7:30 έως και τις 
23:00   

    

2.5. Κόστος ανά Έκτακτο Δρομολόγιο 
με λεωφορείο της τάξεως των 50 
θέσεων 

10% 

7:30 έως και τις 
23:00   

    

Μετά τις 23.00      

2.6. Κόστος για κυκλική διαδρομή  
7:30 έως και τις 23:00  με λεωφορείο 
της τάξεως των 50 θέσεων 

5% 
7:30 έως και τις 
23:00   
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Παράρτημα ΣΤ  

Σχέδιο Σύμβασης 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, την …η …………… 2022, ημέρα………………………., μεταξύ των κάτωθι 

συμβαλλομένων (εφεξής η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»): 

Αφενός, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη 

Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Συγγρού 364, TK: 17674, Καλλιθέα Αττικής με Α.Φ.Μ. 998092132 της 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από την κα. Έλλη 

Ανδριοπούλου του Μιλτιάδη (στο εξής αναφερόμενη ως «ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.») και 

Αφ’ ετέρου, ………………………………………….. οδός …………………………….., αριθμός ………., Τ.Κ.: 

……… με ΑΦΜ ………………………….. της Δ.Ο.Υ. ……………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας από ……………………………………………………….   (σε   περίπτωση   νομικού   προσώπου),   

αποκαλούμενης   εφεξής   ο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» 

 

Επειδή: 

1. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού και έχει ως σκοπό τη μελέτη, επίβλεψη, 

κατασκευή, εξοπλισμό, οργάνωση, φύλαξη, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και τη χρήση και 

αξιοποίηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος (εφεξής 

και «ΚΠΙΣΝ»), προκειμένου το ΚΠΙΣΝ να ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό του, δηλαδή τη φιλοξενία και 

προαγωγή δράσεων εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής. 

2. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. επιθυμεί να εξασφαλίζει δωρεάν και ευχερή πρόσβαση του κοινού 

στο ΚΠΙΣΝ. 

3. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταφορών και διαθέτει τεχνικά άρτια 

κλιματιζόμενα λεωφορεία. 

 

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 .1 Με το παρόν η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αναθέτει στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και αυτός αποδέχεται να εκτελεί: 

Α. τη μεταφορά του κοινού από τον σταθμό του μετρό «Σύνταγμα» προς το ΚΠΙΣΝ και αντίστροφα, με 

ενδιάμεση στάση ή και αρχική στάση το σταθμό του μετρό «Συγγρού-Φιξ», σύμφωνα με το οριζόμενο στο 

Παράρτημα Α της παρούσας πρόγραμμα τακτικών δρομολογίων – κίνησης (εφεξής «Προγραμματισμένα 

Δρομολόγια».  Τα λεωφορεία που θα εκτελούν τα Προγραμματισμένα Δρομολόγια θα είναι τουλάχιστον 

δύο (2), χωρητικότητας 18-22 θέσεων, και δύο (2) εξ’ αυτών θα φέρουν την οπτική ταυτότητα του ΚΠΙΣΝ, 

σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην παρούσα και στη σύμβαση.  

Β. τη μεταφορά του κοινού από τον σταθμό του μετρό «Σύνταγμα» προς το ΚΠΙΣΝ και αντίστροφα, με 

ενδιάμεση στάση ή και αρχική στάση το σταθμό του μετρό «Συγγρού-Φιξ»,  ή από σημείο που θα υποδείξει 

η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αντίστοιχης χιλιομετρικής απόστασης (π.χ. ΗΣΑΠ Φαλήρου, Ολυμπιακό Συγκρότημα 
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Φαλήρου TAEKWONDO, Γήπεδο Καραϊσκάκη), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. σε 

εύλογο χρόνο πριν την έναρξη του δρομολογίου (εφεξής «Έκτακτα δρομολόγια»). 

 

1.1.2. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ την ημερομηνία κατά την οποία θα 

εκκινήσει η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών από αυτόν στο πλαίσιο της παρούσας. Προς τον σκοπό αυτό, 

η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα ενημερώσει εγγράφως τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 

προ της ημερομηνίας έναρξης παροχής των υπηρεσιών και ο Συνεργάτης θα υποχρεούται να συμμορφωθεί 

με την υπόδειξη αυτή της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., άλλως για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα οφείλει στην ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. ποινική ρήτρα ποσού πεντακοσίων (€ 500,00) ευρώ, υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων 

της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή/ και τον Νόμο. 

 

Η αυστηρή τήρηση και η συνέπεια στην τήρηση των ωραρίων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. και η παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ δίδει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δικαίωμα 

άμεσης και αζήμιας καταγγελίας της παρούσας. Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε στάση 

ανάμεσα στις ως άνω οριζόμενες αφετηρία και προορισμό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση 

από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

1.2 Αναφορικά με την εκτέλεση των Προγραμματισμένων Δρομολογίων, Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αναλαμβάνει τη 

μεταφορά του κοινού, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου που τυχόν υποδειχθεί από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., με 

τουλάχιστον δύο (2) επιβατικά δημοσίας χρήσεως λεωφορεία της τάξεως των είκοσι (20) θέσεων, για τα 

οποία ο τελευταίος δηλώνει ότι υφίστανται, και θα διατηρούνται σε πλήρη ισχύ, όλες οι κατά νόμο 

απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, αντίγραφα των οποίων υποχρεούται να παραδώσει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

οποτεδήποτε του ζητηθούν. 

 

Τα οχήματα που φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα του ΚΠΙΣΝ ή/και χορηγών του ΚΠΙΣΝ, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον όρο 4.5 της παρούσας Σύμβασης, θα χρησιμοποιούνται από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ή/και τους 

ιδιοκτήτες τους αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά κοινού προς/και από το ΚΠΙΣΝ δυνάμει των όσων 

ορίζονται στην παρούσα. 

 

1.3 Τα Μέρη συμφωνούν ότι ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεν αποκτά βάσει της παρούσας κανενός είδους δικαίωμα 

αποκλειστικής συνεργασίας με την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κοινού. Η ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί παράλληλα με οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών 

μεταφοράς επιθυμεί. Επιπλέον, ρητά διευκρινίζεται ότι η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να αναθέτει 

στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ τις υπηρεσίες μεταφοράς επισκεπτών σε περιπτώσεις μεγάλων φεστιβάλ και εκδηλώσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

2.1 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται ότι: 

 

(α) διαθέτει την εμπειρία σε ζητήματα συναφή με αυτά της παρούσας και είναι σε θέση να εκτελέσει 

τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα υψηλά δεδομένα ποιότητας που θέτει η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., 

(β) έχει εξαιρετική γνώση και εμπειρία των απαιτούμενων προφυλάξεων και διαδικασιών 
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ασφάλειας, 

(γ) δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία, γραπτή ή προφορική, αντίθετη ή σε σύγκρουση με την 

παρούσα Σύμβαση, 

(δ) έχει πλήρη εξουσία να συνάψει την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με το νόμο, 

(ε) έχει λάβει γνώση της από 23.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

και δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

διατυπώνονται στην ως άνω αναφερόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., και 

(στ) (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ότι είναι εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως 

κατά το ελληνικό δίκαιο, δεν υφίσταται οποιαδήποτε απόφαση και δεν εκκρεμεί εναντίον του οποιαδήποτε 

αίτηση που να δύναται να επηρεάσει την ύπαρξη ή τη λειτουργία του με οποιονδήποτε τρόπο (όπως 

ενδεικτικά απόφαση ή αίτηση περί λύσης της εταιρείας, αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση, διορισμό 

διαχειριστή και τα συναφή) και έχει πλήρη εξουσία να προβεί στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης χωρίς 

να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

3.1 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

 

i. Να εκτελεί την παρούσα κατά τα υψηλότερα δεδομένα του επαγγέλματος. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα 

παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τα πλέον υψηλά δεδομένα ποιότητας. Ειδικά ορίζεται ότι η 

ταχεία και ποιοτική ανταπόκριση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

παρούσα Σύμβαση αποτελεί ουσιώδη όρο αυτής καθώς και η συμμόρφωση με την φιλοσοφία, 

αρχές και πολιτικές της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

ii. Να εκτελεί την παρούσα σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. 

Ενδεικτικώς, ο Συνεργάτης υποχρεούται να παραμένει ενήμερος και να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα τα οποία υποδεικνύονται από τις κρατικές/ δημόσιες αρχές και τους λοιπούς 

φορείς μέσω επίσημων ανακοινώσεων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κοινών υπουργικών 

αποφάσεων κλπ. για την καταπολέμηση και τον περιορισμό του κορωνοϊού και να τηρεί όλους τους 

κανόνες υγιεινής και τα μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του που αναλαμβάνει 

με την παρούσα. 

iii. Να αντιμετωπίζει τους χώρους της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. με σεβασμό και προσοχή και να μην προβαίνει σε 

οποιαδήποτε τροποποίηση των χώρων (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης εξοπλισμού, 

διαφημιστικών ενδείξεων, επίπλων κ.λπ.) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. 

iv. Να τηρεί τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., όπως αυτοί θα ισχύουν 

ή/και θα του κοινοποιούνται από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. (επικοινωνία, κανονισμός ασφάλειας, 

πρόσβαση σε χώρους, ένδυση κ.λπ.). 

v. Να συνεργάζεται με την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και τους συνεργάτες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. καθ’ υπόδειξή της. Σε 

κάθε περίπτωση, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για κάθε ζήτημα που αφορά την εκτέλεση της παρούσας θα 

αναφέρεται                     και θα απευθύνεται μόνο στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και θα ακολουθεί τις οδηγίες αυτής. 

vi. Να ενημερώνει την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., χωρίς καθυστέρηση, για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και 

σχετίζεται                                                      με την εκτέλεση της παρούσας καθώς και να προτείνει τον τρόπο αντιμετώπισής του 

προς έγκριση από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., καθώς και για την διατύπωση τυχόν παραπόνων ή υποδείξεων 
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από επιβάτη ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. 

vii. Να λάβει κάθε και όλες τις εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις, και άδειες (διοικητικές ή άλλες) που είναι 

απαραίτητες για να εκτελέσει την παρούσα, σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και 

κανονισμούς. 

viii. Να μην αναθέσει την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο, χωρίς 

την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

ix. Να μην προσλάβει, προσελκύσει ή δελεάσει οποιονδήποτε υπάλληλο ή στέλεχος της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., 

ή πελάτη, ή υποψήφιο πελάτη της ή να τερματίσει την απασχόληση ή την επαγγελματική του σχέση 

με τη ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

x. Nα μη συνάψει οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, η οποία θα μπορούσε να 

έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ από την παρούσα. 

xi. Να μην προβεί σε καμία δημόσια ανακοίνωση (συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων στον Τύπο, 

στο διαδίκτυο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιοδικών, προωθητικών εντύπων κ.λπ.) στην 

οποία θα αναφέρεται η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., ή ονόματα των υπαλλήλων της, χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή συναίνεση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και να μην δημοσιεύσει το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματα της 

δραστηριότητάς του στο πλαίσιο της παρούσας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. Οποιαδήποτε ενέργεια προώθησης ή δήλωση προς το κοινό από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

xii. Να παρέχει τις υπηρεσίες μεταφοράς κοινού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και 

της από 23.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

4.1 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει σε κάθε περίπτωση τον απαιτούμενο 

αριθμό λεωφορείων για την εκτέλεση των Προγραμματισμένων Δρομολογίων που περιγράφονται στο 

Παράρτημα 1 της παρούσας καθώς και των Έκτακτων Δρομολογίων. Σε περίπτωση που ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δε 

διαθέτει ο ίδιος όλα τα κατά τα παραπάνω απαιτούμενα λεωφορεία, υποχρεούται αυτός και οφείλει να 

μισθώσει, άλλως, να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό λεωφορείων, καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύμφωνα 

με το Νόμο, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των στο παρόν περιγραφόμενων 

υποχρεώσεών του. Στην περίπτωση αυτή, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τον 

διαθέτοντα τα λεωφορεία τρίτο, και η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ουδεμία πρόσθετη χρηματική υποχρέωση υπέχει, πέραν 

της καταβολής του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

4.2 Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της 

παρούσας μόνο οχήματα που είναι απολύτως ασφαλή, τεχνικώς άρτια και συντηρημένα, καθαρά κατά 

πάντα χρόνο και ευπαρουσίαστα, διαθέτουν εξοπλισμό ΑμεΑ, κλιματισμό, έχουν ελεγχθεί από τα αρμόδια 

κρατικά όργανα και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη μεταφορά προσώπων, είναι δε 

ασφαλισμένα σε αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές εταιρείες και εν γένει διαθέτουν όλες τις κατά 

νόμο απαιτούμενες άδειες για την έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των στο παρόν περιγραφόμενων 

υποχρεώσεών   του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. Ιδίως, όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή των 

υπηρεσιών μεταφοράς θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια που καταγράφονται στην από 23.05.2022 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κοινού/επισκεπτών από και 
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προς το ΚΠΙΣΝ και ιδίως τα ακόλουθα: 

 

α. Να έχουν προδιαγραφές ρύπων (emission standards) Euro 6 ή και Euro 5. 

β. Να έχουν κατασκευαστεί μετά την 01.01.2010. 

γ. Να είναι εφοδιασμένα με σύστημα καθορισμού της γεωγραφικής τους θέσης και επικοινωνίας με το 

επιχειρησιακό τους κέντρο. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. να έχει πρόσβαση στην πληροφορία μέσω κατάλληλης 

εφαρμογής. 

δ.   Να είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υποδομής των λεωφορείων για τη 

μεταφορά επιβατών που κάνουν χρήση αμαξιδίων ΑμεΑ, της μεταφοράς στα λεωφορεία των ζώων που 

συνοδεύουν ΑμεΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ν. 3868/2010 και ν. 4039/2012, και της εν γένει μέριμνας 

για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς). 

ε. Να είναι εφοδιασμένα με το προβλεπόμενο σύστημα πυρόσβεσης και με τα ειδικά εργαλεία θραύσης 

κρυστάλλων και παραθύρων σε περίπτωση ανάγκης. 

στ. Να είναι πλήρως κλιματιζόμενα. 

ζ. Να υπάρχει σύστημα ανακοινώσεων για ενημέρωση επιβατών από οδηγό.  

η. Τα καθίσματα να διαθέτουν προσκέφαλο και ζώνες ασφαλείας. 

θ. Να διαθέτουν δίκτυο Wi-Fi στο οποίο να έχουν δωρεάν πρόσβαση οι επιβάτες. 

ι.  Να υπάρχει δέσμευση δυο (2)  λεωφορείων 18-22  θέσεων για τα  Προγραμματ ισμένα 

Δρομολόγια  και  διαθεσιμότητα τουλάχιστον άλλων δυο (2) λεωφορείων (48-52 θέσεων ή/ και 18-22  

θέσεων) που θα χρησιμοποιούνται  ανάλογα με τις μεταφορικές ανάγκες και η προσκόμιση όλων των 

πιστοποιητικών και αδειών για τη νόμιμη κυκλοφορία τους, επαγγελματική τους χρήση και μετακίνηση 

επιβατικού κοινού. 

κ. Να είναι πάντα καθαρά εσωτερικά εξωτερικά και να υπόκεινται σε έλεγχο ότι όλα τα συστήματά τους 

λειτουργούν κανονικά και με ασφάλεια πριν από την έξοδό τους για υπηρεσία από το αμαξοστάσιο τους 

(Depot). Πρέπει να υπάρχει ενυπόγραφη βεβαίωση ελέγχου διαθέσιμη/αναρτημένη στο όχημα. 

λ.     Να είναι πλήρως εφοδιασμένα με καύσιμα πριν από την έναρξη της ημερήσιας υπηρεσίας. 

μ.   Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί για την αποτροπή διασποράς της νόσου Covid-19 ή 

τυχόν άλλης πανδημίας, όπως ενδεικτικά να υπάρχουν διαθέσιμα κατά την είσοδο των επιβατών υγρά/τζέλ 

απολύμανσης και να διανέμονται μάσκες σε επιβάτες που δεν έχουν δική τους. 

ν. Δεν επιτρέπεται η μουσική υπόκρουση κανενός είδους εντός των οχημάτων καθώς τα οχήματα 

συνδέονται αυτομάτως με μουσικές επιλογές της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ είναι μόνος αυτός υπεύθυνος για την σωστή χρήση και συντήρηση των όλων των οχημάτων 

που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της παρούσας. 

 

4.3 Ρητά συμφωνείται ότι ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα επιβιβάζει στα εν λόγω οχήματά οποιονδήποτε επιβάτη 

επιθυμεί να μεταφερθεί από και προς το ΚΠΙΣΝ. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεν επιτρέπεται να αρνηθεί την επιβίβαση 

οποιουδήποτε προσώπου έχει υποδειχθεί κατά τα ανωτέρω από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ή έχει δικαίωμα 

επιβίβασης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή το νόμο. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει 

ανεμπόδιστη πρόσβαση ΑμεΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υποχρεούται, επίσης, να εξασφαλίζει 

την ανεμπόδιστη πρόσβαση ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να έχει ειδική μέριμνα για την 

πρόσβαση σκύλων-οδηγών κατά τα οριζόμενα στο νόμο (ιδίως Ν.3868/2010 και 4039/2012). Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
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θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβατών. 

4.4 O Συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίζει την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς σύμφωνα με το ωράριο 

των Προγραμματισμένων Δρομολογίων, το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Η ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρούσας να ζητήσει να μεταβληθούν τα 

ωράρια των Προγραμματισμένων Δρομολογίων. Σε περίπτωση αυξημένης επιβατικής κίνησης, ο 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και να 

λαμβάνει την προηγούμενη έγκρισή της για διενέργεια τυχόν επιπλέον Έκτακτων Δρομολογίων, τα οποία 

όμως υποχρεούται να εκτελέσει βάσει του τιμοκαταλόγου που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα 3 

της παρούσας.  

Σε περίπτωση συστηματικών/επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων κατά την παροχή των υπηρεσιών 

μεταφοράς, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα καταβάλει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ως ποινική ρήτρα για κάθε καθυστέρηση ποσό 

πεντακοσίων (€ 500,00) ευρώ, υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων αξιώσεων που μπορεί να εγείρει η ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. για την παράβαση αυτή σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τον Νόμο. 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ οφείλει να συνεργάζεται με τον αρμόδιο για τον συντονισμό δρομολογίων που θα του 

υποδείξει η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

4.5.1 O ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αποδέχεται την τοποθέτηση με δικά του έξοδα των διακριτικών γνωρισμάτων του 

ΚΠΙΣΝ σε δύο (2) εκ των λεωφορείων, χωρητικότητας 18-22 θέσεων, που θα χρησιμοποιήσει για την 

εκτέλεση των Προγραμματισμένων Δρομολογίων. To λεκτικό και η οπτική ταυτότητα των εν λόγω 

διακριτικών γνωρισμάτων ορίζονται από  την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και 

παραδίδονται στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ για την τοποθέτηση τους στα οχήματα. Η τοποθέτηση και χρήση των 

διακριτικών αυτών γνωρισμάτων θα τελεί υπό την προϋπόθεση ελέγχου και αποδοχής από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε (5)  ημερών από την ανάθεση από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. της 

τοποθέτησης τους. 

Η αφαίρεση των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων με την για οποιονδήποτε λόγο λήξη της παρούσας 

Σύμβασης ή κατόπιν συμφωνίας της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια αυτής ή αντικατάσταση τους σε 

περίπτωση φθοράς αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ο οποίος φέρει και το σχετικό 

κόστος. Ειδικώς, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποχρεούται να αφαιρέσει την οπτική ταυτότητα του ΚΠΙΣΝ από τα εν λόγω 

οχήματα αμελλητί και πάντως όχι αργότερα από δύο (2) εβδομάδες από τη λήξη της παρούσας για 

οιονδήποτε λόγο. 

 

4.5.2 O ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αποδέχεται ήδη με την παρούσα την τοποθέτηση διακριτικών γνωρισμάτων 

οποιουδήποτε χορηγού της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., σε αριθμό  οχημάτων που θα του υποδείξει η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και 

χρησιμοποιεί ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα. Η 

τοποθέτηση και χρήση των διακριτικών αυτών γνωρισμάτων θα τελεί υπό την προϋπόθεση ελέγχου και 

αποδοχής από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

4.5.3 Τα λεωφορεία που φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα/ αποκλειστική οπτική ταυτότητα που 

περιγράφεται ανωτέρω υπό 4.5.1 και 4.5.2 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για 

δρομολόγια του ΚΠΙΣΝ, αποκλειόμενης της χρήσης τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 
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4.6 Η στάση ή στάθμευση των οχημάτων του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ στους χώρους του ΚΠΙΣΝ θα γίνεται μόνο σε 

σημεία που έχουν υποδειχθεί προς το σκοπό αυτό από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δε δύναται να 

χρησιμοποιεί τις υποδομές και εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. για οποιονδήποτε λόγο, εκτός αν ρητώς 

προβλέπεται στην παρούσα ή συμφωνηθεί ειδικώς εγγράφως μεταξύ των μερών. 

 

4.7 Κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, ενδεικτικώς δεν επιτρέπονται επικίνδυνοι ελιγμοί, όρθιοι 

επιβάτες, οι διαπληκτισμοί με τους επιβάτες και με οδηγούς άλλων οχημάτων καθώς και παραβάσεις του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα φροντίζει για την τήρηση των κανόνων αυτών τόσο από 

τον ίδιο, όσο και από το προσωπικό ή             τους συνεργάτες που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της παρούσας. Η 

ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ουδεμία ευθύνη θα έχει για τυχόν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (π.χ. 

πρόστιμα) από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, για τις οποίες ο τελευταίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.  

 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως και πάντοτε με όλους τους εκάστοτέ ισχύοντες 

νόμους, τεχνικούς κανονισμούς και πρότυπα περί διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των επιβατών, 

συμπεριλαμβανομένων και τυχόν νόμων που θα εκδοθούν ή ισχύουν προς αντιμετώπιση της πανδημίας  

Covid – 19. 

 

4.8 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ οφείλει να διαθέτει ικανό αριθμό πλήρως εξειδικευμένου προσωπικού αποκλειστικής 

απασχόλησης, για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας. Όλα τα στελέχη, το προσωπικό, οι υπεργολάβοι 

και οι κάθε είδους συνεργάτες του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα πρέπει να έχουν 

προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο, όλες τις απαιτούμενες κατά το νόμο πιστοποιήσεις και 

άδειες ασκήσεως επαγγέλματος/ δραστηριότητας και γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού του και των πάσης φύσεως συνεργατών του, ώστε να 

ανταποκρίνονται στο υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το προσωπικό ή οι συνεργάτες που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της 

παρούσας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό και ευγένεια στο κοινό 

και στους επιβάτες και έχουν κόσμια εμφάνιση. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. έχει δικαίωμα να ελέγχει το προσωπικό που 

απασχολεί ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ και να ζητά την αντικατάστασή του κατά την απόλυτη κρίση της. Σε περίπτωση 

που η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ζητήσει αντικατάσταση προσωπικού, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποχρεούται να το αντικαταστήσει 

άμεσα. Επιπρόσθετα, ο Συνεργάτης πρέπει να ορίσει υπεύθυνο έργου (project manager) και υπεύθυνο 

επικοινωνίας, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι σε όλες τις ημέρες και ώρες που προσφέρονται οι υπηρεσίες 

μεταφοράς. 

 

4.9 Ουδεμία συμβατική σχέση υφίσταται μεταξύ της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και του προσωπικού ή των συνεργατών 

του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και ουδεμία ευθύνη βαρύνει την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το 

προσωπικό ή τους συνεργάτες του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, το οποίο παραμένει κατά πάντα χρόνο στο διευθυντικό 

δικαίωμα του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποχρεούται και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των μισθών, αμοιβών και 

ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού και των πάσης φύσεως συνεργατών που χρησιμοποιεί για την 

εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Αποκλειστικά ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα φέρει απόλυτη ευθύνη απέναντι στο 

προσωπικό του και πιο συγκεκριμένα (όπου τα παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά) για 

την ποσοτική επάρκεια, ικανότητα, επάρκεια, άδειες εργασίας, συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο (ενδεικτικώς αναφερόμενης της εργατικής νομοθεσίας), υγεία και ασφάλεια, ασφαλιστικές 
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εισφορές και καλύψεις κ.λπ.. Ιδίως, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ παραμένει μόνος και απόλυτα υπεύθυνος για κάθε 

οικονομικό ή άλλο δικαίωμα που προκύπτει από τη σχέση τους, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών, μισθών, 

αποδοχών, εξόδων, εισφορών υπέρ οποιουδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικής αρχής, 

καθώς και για κάθε άλλη υποχρέωση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ που μπορεί να πηγάζει από το Ελληνικό δίκαιο και 

αφορά ή σχετίζεται με το προσωπικό του με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται ότι το προσωπικό και οι πάσης φύσεως συνεργάτες του, που θα 

απασχολήσει για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, θα συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας. 

 

4.10 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέτει την εκτέλεση δρομολογίων μόνο σε οδηγούς 

που είναι κάτοχοι της κατά νόμο απαιτούμενης επαγγελματικής άδειας οδήγησης έχουν τουλάχιστον 

πενταετή εμπειρία και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση της παρούσας. Οι οδηγοί 

θα πρέπει να είναι ευπαρουσίαστοι, να προσέχουν την ατομική τους υγιεινή, να φορούν μάσκα για την 

αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού κατά τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου Covid-

19, να είναι ευγενικοί στους επιβάτες και να μην εμπλέκονται σε διαπληκτισμούς με άλλους επιβάτες ή 

οδηγούς και να μην καπνίζουν κατά τη διάρκεια των δρομολογίων. Επίσης, οι οδηγοί υποχρεούνται να 

φέρουν σε εμφανές σημείο την εταιρική τους ταυτότητα, η οποία να έχει και τον ρόλο βεβαίωσης της 

καταλληλόλητας των από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. Οι οδηγοί οφείλουν, επίσης, να μη δίνουν πληροφορίες που 

σχετίζονται με το ΚΠΙΣΝ αλλά θα παραπέμπουν στην ομάδα εξυπηρέτησης επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ. 

 

4.11 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποχρεούται να λαμβάνει κάθε και όλα τα πρόσφορα μέτρα ώστε το προσωπικό του 

και εν γένει οι συνεργάτες του να μην προβαίνουν σε προώθηση άλλων υπηρεσιών που προσφέρει ο 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ προς οποιονδήποτε τρίτο φιλοξενείται στο χώρο του ΚΠΙΣΝ. 

 

4.12 Στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα παρέχει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

πληροφορίες, συμβουλές και αναφορές, όπως συνηθίζεται, ενδεικτικώς διά αλληλογραφίας, τηλεφωνικών 

κλήσεων και δια ζώσης και σε τακτική βάση για την επίτευξη των σκοπών που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα Σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ 

 

5.1 Λαμβάνοντας πλήρως υπόψιν την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας, η συνολική αμοιβή του 

Συνεργάτη για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης θα καθορίζεται με βάση τον αριθμό των δρομολογίων 

που πραγματοποιήθηκαν και τον Τιμοκατάλογο των Προγραμματισμένων Δρομολογίων που καταγράφεται 

στο Παράρτημα 2 της παρούσας καθώς και τον Τιμοκατάλογο των Έκτακτων δρομολογίων που καταγράφεται 

στο Παράρτημα 3 της παρούσας. 

 

5.2 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα εκδίδει τιμολόγια στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. για την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής 

μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μηνός τα οποία θα αφορούν τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τον 

εν λόγω μήνα. Κάθε τιμολόγιο θα είναι πληρωτέο από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. εντός εξήντα (60) ημερών από την 

αποδεδειγμένη παραλαβή του. 
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5.3 Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η ως άνω αμοιβή είναι δίκαιη και εύλογη και δεν υπόκειται σε 

αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή σε ουδεμία περίπτωση, ενδεικτικώς αναφερόμενων των περιπτώσεων 

αύξησης των τιμών των καυσίμων, αύξησης του κόστους πρώτων υλών και του εργασιακού κόστους. 

Περαιτέρω, ρητά συμφωνείται ότι ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεν δικαιούται να λάβει από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. οιοδήποτε 

επιπλέον ποσό ως αντάλλαγμα για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει να εκτελέσει με το παρόν. Ως εκ 

τούτου, οι συμβαλλόμενοι ρητά συμφωνούν ότι η ως άνω αμοιβή περιλαμβάνει, πέραν από την αμοιβή του 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, κάθε και όλα τα κόστη καθώς και πάσης φύσεως έξοδα/δαπάνες που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της παρούσας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κάθε και όλες τις δαπάνες που αφορούν 

την εξασφάλιση των προδιαγραφών προσβασιμότητας για ΑμεΑ , τη χρήση ή/και συντήρηση του 

εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ασφαλιστικές εισφορές, αμοιβές πάσης φύσεων συνεργατών 

ή/ και υπεργολάβων ή/και εργαζομένων που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

5.4 Οι κάθε είδους φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη ή άλλη εισφορά η οποία 

σχετίζεται με την λήψη της αμοιβής για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

6.1 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, θα 

διατηρήσει εμπιστευτική, κάθε πληροφορία και υλικό, έγγραφο, στοιχείο και κάθε δεδομένο, τεχνικό ή μη, 

που έλαβε ή του γνωστοποιήθηκε από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. σε οποιαδήποτε μορφή, ή που αποτελεί συνέπεια 

της δραστηριότητας του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ βάσει της παρούσας Σύμβασης (εφεξής «Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες») και δεν θα τις αποκαλύψει σε κανένα τρίτο πρόσωπο ούτε θα τις χρησιμοποιήσει για κανένα 

σκοπό, εκτός όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι δεν έχει κανένα 

ιδιοκτησιακό δικαίωμα στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

 

6.2 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα περιορίσει την πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε εκείνα τα άτομα 

που τελούν υπό τον άμεσο έλεγχό του και, τα οποία, με τη γνώση και τη συναίνεση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., είναι 

υπεύθυνα για την εκτέλεση της παρούσας και τα οποία υπόκεινται ήδη σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

τουλάχιστον τόσο περιοριστική όσο και η αντίστοιχη υποχρέωση βάσει της παρούσας Σύμβασης. 

 

6.3 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα επιστρέψει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αμέσως, κατόπιν γραπτού αιτήματος (αλλά σε κάθε 

περίπτωση με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο), τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων σε όλες τις μορφές, και θα διαγράψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

που έχουν αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε μαγνητικό ή οπτικό δίσκο ή μνήμη, εκτός εάν μια τέτοια διαγραφή 

απαγορεύεται εκ του νόμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 

7.1 Κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δε μεταβιβάζεται, 
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παραχωρείται ή δίδεται για εκμετάλλευση στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ βάσει της παρούσας Σύμβασης και η τυχόν 

αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση παραχώρησης 

στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σε και επί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη αυτής  για 

οποιονδήποτε λόγο δεν θα καταθέσει καμία αίτηση για εμπορικό σήμα ή βιομηχανικό σχέδιο ή δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας διεκδικώντας δικαιώματα επί πληροφοριών, δεδομένων ή στοιχείων κάθε είδους της ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. 

 

7.2 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δε θα ενεργήσει σε καμία περίπτωση κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπονομεύσει τα 

δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα γνωστοποιήσει 

προσηκόντως και εγγράφως στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. οποιαδήποτε παραβίαση ή απειλούμενη παραβίαση των εν 

λόγω δικαιωμάτων της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας 

Σύμβασης, και κατόπιν αιτήματος της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., θα συνδράμει την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. (με έξοδα της ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε.), στην κτήση ή διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. 

 

7.3 Μεταβιβάζεται και σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ συναινεί στην εν λόγω μεταβίβαση δια της 

παρούσας στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. το σύνολο των εξουσιών του περιουσιακού πνευματικού δικαιώματος επί της 

τυχόν εν μέρει ή εν όλω συμβολής του στη δημιουργία οιουδήποτε παραχθέντος-δημιουργηθέντος τυχόν 

πνευματικού έργου (ήτοι ενδεικτικώς κειμένων κάθε μορφής, αναφορών, παραδοτέων κ.λπ.) κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών του και έτσι έχει καταστεί και σε κάθε περίπτωση καθίσταται δια του παρόντος η 

ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. μόνη και αποκλειστική δικαιούχος του συνόλου των εξουσιών του περιουσιακού πνευματικού 

δικαιώματος, τόσο αυτοτελώς επί της τυχόν εν μέρει ή εν όλω συμβολής του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, όσο και εν γένει 

επί των έργων αυτού και η μόνη η οποία δικαιούται να εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο, μέσο και μορφή τα 

εν λόγω έργα. 

 

7.4 Όλα τα έγγραφα και το υπόλοιπο υλικό που θα λάβει ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ είναι και θα παραμένουν ιδιοκτησία 

της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. Αυτό ισχύει και για τα έγγραφα, σημειώσεις κλπ. που θα έχει συντάξει ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ή 

που ζήτησε από άλλους να προετοιμάσουν. Όλο αυτό το υλικό θα επιστραφεί στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. μόλις του 

ζητηθεί ή μόλις καταγγελθεί ή λήξει η παρούσα Σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

8.1 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., είτε από τον ίδιο είτε 

από τους προστηθέντες ή βοηθούς εκπλήρωσης ή από τους πάσης φύσεως συνεργάτες του λόγω της μη 

τήρησης των υποχρεώσεών του από την παρούσα ή/και το νόμο. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα αποζημιώσει και θα 

απαλλάξει την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., τους εκπροσώπους, διευθυντές, προϊσταμένους, υπαλλήλους και συνεργάτες 

της από κάθε αξίωση, ευθύνη, υποχρέωση, απαίτηση, πρόστιμο, κόστος ή δαπάνη, που τυχόν απαιτηθεί ή 

εγερθεί από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή το κράτος ή διοικητική αρχή έναντι της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ή/και των 

εκπροσώπων, διευθυντών, προϊσταμένων, υπαλλήλων και συνεργατών της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και οφείλεται σε 

πράξεις ή παραλείψεις του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ή/και των ως άνω αναφερόμενων τρίτων προσώπων που 

παραβαίνουν το νόμο ή/ και την παρούσα Σύμβαση. Ιδίως, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα διαφυλάττει την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 



42 

 

 

από κάθε ευθύνη, δαπάνη, έξοδο, υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ή αμοιβής που μπορεί να προκύψει 

λόγω απαίτησης, καταγγελίας, διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής που μπορεί να ασκηθεί εναντίον της 

ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. σε σχέση με τυχόν πράξη ή παράλειψη του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ή των ανωτέρω τρίτων προσώπων και 

θα αποζημιώνει την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

8.2 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα αποκτήσει και διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια και την εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης ασφαλιστική κάλυψη για τουλάχιστον την εκ του νόμου υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

εκ τροχαίων ατυχημάτων σε όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του βάσει της παρούσας Σύμβασης, ώστε να ανταποκριθεί σε κάθε συμβάν για κάθε ζημιά που τυχόν 

προκληθεί από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ κατά την εκτέλεση της παρούσας, ώστε να δύναται να 

εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις με βάση την παρούσα Σύμβαση. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να 

παράσχει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με την υπογραφή της παρούσας 

Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση το  αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της ισχύος της. 

 

Όλα τα ασφαλιστήρια του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από την ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ μέχρι και τη λήξη της για 

οποιονδήποτε λόγο. 

 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. οποτεδήποτε θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ να πραγματοποιήσει 

αλλαγές στην ασφάλισή του και ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα με το αίτημα αυτό 

της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. Το κόστος των όποιων αλλαγών στην ασφάλιση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ θα επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. 

 

8.3 Εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζεται στην παρούσα, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που τελεί έξω από 

τη σφαίρα ελέγχου οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, εξαιτίας του οποίου το εν λόγω συμβαλλόμενο 

μέρος αδυνατεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα (ανωτέρα 

βία), το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος θα απαλλάσσεται από την σχετική υποχρέωση αζημίως για όσο 

διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία είναι επομένως κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση 

του   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί, όπως απεργία 

εργαζομένων, αδυναμία κινήσεως στο οδικό δίκτυο των λεωφορείων, οφειλόμενη στο οδικό δίκτυο και όχι 

στα λεωφορεία κλπ.. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ απαλλάσσεται από οποιασδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις, ή 

ματαιώσεις δρομολογίων, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση, το 

γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία θα πρέπει να ανακοινώνεται από το κωλυόμενο μέρος στο άλλο 

συμβαλλόμενο μέρος αμέσως μετά την επέλευση αυτού εγγράφως. 

 

Ειδικώς τα μέρη θα απαλλάσσονται λόγω ανωτέρας βίας αζημίως από τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους σε 

περίπτωση που λόγω δεσμευτικού κανόνα δικαίου (ενδεικτικά υπουργική απόφαση, νόμου, προεδρικού 

διατάγματος, άλλης δεσμευτικής για τα μέρη οδηγίας) δεν είναι επιτρεπτή η παροχή της συμφωνούμενης 

με το παρόν υπηρεσίας. Η απαλλαγή θα ισχύει για όσο διαρκεί η ανωτέρα βία, δηλαδή για τη διάρκεια 

ισχύος του σχετικού κανονιστικού μέτρου. Σε περίπτωση που με δεσμευτικό κανόνα δικαίου κατά ανωτέρω 

δεν απαγορεύεται, αλλά συνιστάται η μη παροχή της συμφωνούμενης με το παρόν υπηρεσίας, θα 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. να ζητήσει την προσαρμογή των δρομολογίων και εν 

γένει της παρεχόμενης υπηρεσίας στις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες κατά την κρίση της, ενημερώνοντας 
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εγγράφως προς τούτο τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, o οποίος θα δεσμεύεται από τις έγγραφες αυτές ενημερώσεις στις 

οποίες θα οφείλει να συμμορφώνεται αμελλητί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ 

 

9.1 Η παρούσα Σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, άρχεται την  Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και λήγει στις 

_._.____, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω όχληση ή ενέργεια από τα μέρη. 

 

9.2 Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αζημίως οποτεδήποτε χωρίς την 

επίκληση οποιουδήποτε λόγου πριν τη συμβατική της ολοκλήρωση, εφόσον η καταγγελία αυτή γίνει 

εγγράφως με προμήνυση δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 

9.3 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνείται ότι είναι ουσιώδεις. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δύναται να καταγγείλει 

την παρούσα Σύμβαση άμεσα (ήτοι χωρίς την τήρηση προθεσμίας) και αζήμια σε περίπτωση που ο 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται ή απορρέει από την παρούσα, χωρίς 

να θίγονται τυχόν άλλα δικαιώματα ή αξιώσεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. από την παρούσα Σύμβαση ή/ και το Νόμο 

εξαιτίας τέτοιας παράβασης. 

 

9.4 Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δύναται να καταγγείλει την παρούσα άμεσα και αζήμια εάν i) ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ έχει 

καταστεί αφερέγγυος σύμφωνα με τον Νόμο, ii) έχει διοριστεί σε αυτόν σύνδικος πτώχευσης, 

επίτροπος/εκκαθαριστής ή διαχειριστής σύμφωνα με τον Νόμο ή κατόπιν συμφωνίας με τους πιστωτές για 

όλα ή για κάποιο μέρος των περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων του, iii) ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ έχει κηρυχθεί 

σε πτώχευση, iv) ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πάψει να ασκεί όλες ή κάποιες από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

για οποιονδήποτε λόγο, v) ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υπαχθεί σε καθεστώς λύσης, εκκαθάρισης ή σε διαδικασία 

αναγκαστικής διαχείρισης (εκτός από εκκαθάριση για τους σκοπούς συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης με 

όρους που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.) ή vi) ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ βρίσκεται σε 

κατάσταση που έχει παρόμοιες συνέπειες σύμφωνα με το Νόμο ή vii) έχει εκκινηθεί η διαδικασία για την 

υπαγωγή του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ στις ανωτέρω διαδικασίες σύμφωνα με το Νόμο ή viii) διαπιστωθεί 

αποδεδειγμένα ότι ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ παρέσχε οποιαδήποτε αναληθή πληροφορία ή στοιχείο στην ΚΠΙΣΝ 

Μ.Α.Ε. στο πλαίσιο της από  _._.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που απηύθυνε η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

9.5 Εάν η παρούσα Σύμβαση καταγγελθεί από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. σύμφωνα με τον όρο 9.2 της παρούσας 

Σύμβασης, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα έχει δικαίωμα να πληρωθεί για όλες τις υπηρεσίες που παρείχε δεόντως μέχρι 

την ημερομηνία λήξης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα υποβάλλει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

υποστηρικτικά του αιτήματός του έγγραφα, τα οποία θα γίνουν εγγράφως αποδεκτά από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. πάντοτε διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτήσεών της. 

 

9.6 Η λήξη της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε μέρος από 

οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη εκ των άρθρων 6, 7 και 8 και εκ της παραγράφου 9.5 της παρούσας 

Σύμβασης ή από υποχρέωση ή ευθύνη που τα μέρη συμφώνησαν ρητά να επιβιώσει αυτής της λήξεως ή 

που εκκρεμεί να εκτελεστεί κατά ρητή συμφωνία αμφοτέρων των μερών ή που κατά τη φύση της είναι 

προορισμένη να εφαρμόζεται μετά από μια τέτοια λήξη. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

10.1 Η σχέση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ με την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα είναι αυτή του ανεξαρτήτου συνεργάτη – 

συμβαλλομένου και σε καμία περίπτωση ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεν θα θεωρήσει ότι έχει οποιαδήποτε εξουσία να 

δεσμεύσει την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. συμβατικά ή με άλλον τρόπο. 

 

10.2 (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεν θα διεκδικήσει το καθεστώς και τα τυχόν 

προνόμια ή παροχές ενός υπαλλήλου της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να λάβει 

οποιαδήποτε ωφέλεια βάσει οποιουδήποτε σχεδίου προνομίων ή παροχών που ισχύει για τους υπαλλήλους 

της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

11.1 Ως εξασφάλιση για την καλή εκτέλεση από πλευράς του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ των υποχρεώσεών του σύμφωνα 

με την παρούσα Σύμβαση, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα παραδώσει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. κατά την ημερομηνία 

υπογραφής  της παρούσας Σύμβασης, άλλως εντός το αργότερο πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της 

παρούσας Σύμβασης, εγγυητική επιστολή με ρήτρα πληρωμής σε πρώτη ζήτηση, με δυνατότητα ανανέωσης, 

στη μορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας Σύμβασης για το ποσό των εννέα χιλιάδων 

(€ 9.000,00) ευρώ. («Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης»). 

 

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από  πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

Υποψήφιου Συνεργάτη.  

 

Το λεκτικό της εγγυητικής επιστολής τυγχάνει επίσης της αποδοχής της ΚΠΙΣΝ                        Μ.Α.Ε. 

 

11.2 Η περίοδος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης θα ξεκινά από την έκδοση της και θα πρέπει να 

διατηρείται σε ισχύ για  …………….. (….) ημέρες από την λήξη της Σύμβασης. 

 

11.3 Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης προκειμένου 

να καλυφθούν οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις της σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση από οποιαδήποτε 

αιτία. Σε κάθε περίπτωση, εάν καταπέσει κάποιο ποσό της εγγυητικής επιστολής, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα 

υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή για ολόκληρο το ποσό που είχε παρασχεθεί, όπως 
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αναφέρθηκε παραπάνω στο παρόν, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

 

11.4 Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ σε περίπτωση που δεν υπάρξουν 

απαιτήσεις από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα των …………….. ημερών από την λήξη 

ή καταγγελία 

της παρούσας Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ έχει εκπληρώσει όλες του τις 

υποχρεώσεις σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό. 

 

11.5 Μη προσκόμιση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά υπαίτια 

παράβαση της Σύμβασης και συνιστά λόγο άμεσης και αζήμιας καταγγελίας της εκ μέρους της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

Σε περίπτωση παράτασης της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα υποχρεούται 

να προσκομίσει αντίστοιχη παράταση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Η προσκόμιση της σχετικής 

εγγυητικής επιστολής της οποίας η διάρκεια θα έχει παραταθεί κατά τα οριζόμενα ανωτέρω αποτελεί 

προϋπόθεση για την παράταση της σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

12.1 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει όλα ή μέρος των δικαιωμάτων ή 

υποχρεώσεών του από αυτή τη Σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς τη ρητή γραπτή 

προηγούμενη συγκατάθεση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. Ενόψει των περιορισμών που τίθενται στην παρούσα 

παράγραφο, οι όροι της παρούσας Σύμβασης θα δεσμεύουν και τους τυχόν διαδόχους του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. 

 

12.2 Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, 

ολικά ή εν μέρει, αυτός ο όρος θα θεωρηθεί ότι δεν συνιστά τμήμα της παρούσας Σύμβασης, και η 

νομιμότητα, ισχύς και εφαρμογή του υπολοίπου της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάζεται. Σε αυτή την 

περίπτωση, κάθε μέρος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διαπραγματευθεί αμέσως, και 

καλόπιστα έναν νομικώς έγκυρο όρο προς αντικατάσταση. 

12.3 Η παρούσα Σύμβαση μαζί με τα Παραρτήματά της, περιέχει τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών, 

αναφορικά με τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται, και περιέχει όλα όσα τα μέρη διαπραγματεύτηκαν και 

συμφώνησαν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη 

συμφωνία, επικοινωνία, προσφορά, πρόταση ή αλληλογραφία, γραπτή ή προφορική, που ανταλλάχθηκε ή 

συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών, αναφορικά με τα ίδια ζητήματα. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να 

τροποποιηθεί εν μέρει ή στο σύνολό της μόνο με σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. 

 

12.4 Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Τυχόν 

διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, και τις οποίες τα μέρη αδυνατούν να επιλύσουν 

εξωδικαστικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, τα μέρη υπέγραψαν νομίμως την παρούσα στην ημερομηνία που 

αναφέρεται ανωτέρω σε δύο (2) πρωτότυπα. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη 
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Για τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

 

 Για την «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 

 

 

 

 

Έλλη Ανδριοπούλου  

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1 

Πρόγραμμα Προγραμματισμένων   Δρομολογίων  

 

{……..} 

 

Η ΚΠΙΣΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το Πρόγραμμα Προγραμματισμένων Δρομολογίων κατ’ 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.  

 

Παράρτημα 2 

Τιμοκατάλογος των Προγραμματισμένων Δρομολογίων  

 

{………} 

 

 

 

Παράρτημα 3  

Τιμοκατάλογος Έκτακτων Δρομολογίων 

 

{………} 

 

 

Παράρτημα 4 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

Από : (Όνομα Τράπεζας) 

Προς : Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Μ.Α.Ε. 

Λ. Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, Καλλιθέα Αττικής                               GR 

115 28 Αθήνα (o «Δικαιούχος») 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι   απέναντι   σας   εις   ολόκληρο   και   ως   αυτοφειλέτες   υπέρ   της ........................... [Όνομα 

Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου] για ποσό ευρώ .......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 

καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κοινού με ημερομηνία 

………………………… μεταξύ της   ................... και της εταιρίας «Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε». 

 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 



48 

 

 

διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των 

μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 

– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 

σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της ................ , ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την 

.....(ημερομηνία)......, ήτοι μέχρι την παρέλευση ................ από την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης. Μέχρι 

τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 

7. Βεβαιώνουμε ότι έκδοση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από την Τράπεζα μας δεν 

προκαλεί καμία παράβαση των διατάξεων του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα σε σχέση με την έκδοση 

Εγγυητικών Επιστολών και συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

8. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και 

εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. 
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Παράρτημα Ζ 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 
 
 

Από : (Όνομα Τράπεζας) 
 

Προς : Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Μ.Α.Ε. 

Λ. Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, Καλλιθέα Αττικής,  GR 

115 28 Αθήνα (o «Δικαιούχος») 

 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 
 
 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι   απέναντι   σας   εις   ολόκληρο   και   ως   αυτοφειλέτες   υπέρ   της ........................... [Όνομα 

Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου] για ποσό ευρώ .......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 

καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κοινού με ημερομηνία ………… 

μεταξύ της   ................... και της εταιρίας «Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε». 

 
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των 

μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 

– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 

σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της ................ , ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

 
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την 

.....(ημερομηνία)......, ήτοι μέχρι την παρέλευση ............... από την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης. Μέχρι 

τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
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7. Βεβαιώνουμε ότι έκδοση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από την Τράπεζα μας δεν 

προκαλεί καμία παράβαση των διατάξεων του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα σε σχέση με την έκδοση 

Εγγυητικών Επιστολών και συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. 

 
8. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και 

εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. 


