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«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»                                                                                      
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    
                                                                                                 
Ταχ. ∆/νση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 2251022873, 2251045577 (εσωτ. 4) 
Fax : 2251045575 
Εmail: procurement@iliaktida-amea.gr 
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Ρόκου Ίρις 

Τζιάγκαλου Αναστασία                                           

 
Μυτιλήνη, 27/05/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δύο (2) 
λεωφορείων με αριθμό 66/2020 
 
 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 
81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δύο (2) 
λεωφορείων με οδηγό στο πλαίσιο του έργου "Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) 
and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos" που υλοποιεί σε 
συνεργασία με τη UNICEF. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020, στις 
14:00. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 
ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 
παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο 
χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της 
προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να 
ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για την ακόλουθη υπηρεσία: 
 
μίσθωση δύο (2) λεωφορείων με οδηγό με άθροισμα μεταφερόμενων επιβατών (καθήμενων και 
όρθιων) τουλάχιστον εκατό (100) άτομα ανά διαδρομή, για τη μεταφορά ωφελούμενων και 
προσωπικού σε δομή (TAPUAT) της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στην περιοχή της Λάρσου. 

 
Τα οχήματα και οι υπηρεσίες του οδηγού λεωφορείου θα παρέχονται στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην αργιών) και θα ανέρχονται σε οκτώ (8) 
ώρες ημερησίως έκαστο. Το ωράριο του οδηγού θα οριστεί σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της 
δομής (TAPUAT), ο οποίος εκπροσωπεί την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
 
Το λεωφορείο θα πρέπει: 

• να είναι σύγχρονο,  
• να είναι αρίστης ποιότητας από μηχανολογική κατάσταση, καθώς και από πλευράς 

αμαξώματος,  
• να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης, ζώνες 

ασφαλείας, πυροσβεστήρες, κ.α.), 
• να είναι πλήρως ασφαλισμένο έναντι παντός κινδύνου, και για τον κίνδυνο αστικής 

ευθύνης έναντι των επιβατών, 
• θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με το νομικό πλαίσιο του Κ.Ο.Κ. του ελληνικού 

κράτους (έλεγχος ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας). 
 
Ο οδηγός θα πρέπει: 

 απαραιτήτως να συγκεντρώνει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την οδήγηση 
του λεωφορείου, όπως ο νόμος ορίζει. 

 
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε 

αυτό. 
3. Φορολογική ενημερότητα του προσφοροδότη. 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφοροδότη. 
5. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους- 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

6. Πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2β του αρ.80 του Ν.4412/2016 ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
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υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

7. Άδεια οδικού μεταφορέα. 
8. Αντίγραφα διπλότυπων Κ.Τ.Ε.Ο. 
9. Αντίγραφο από ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εκάστοτε λεωφορείου. 
10. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ελάχιστος αριθμός των μεταφερόμενων με το λεωφορείο επιβατών 

ανά διαδρομή είναι εκατό (100). 
11. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του εκάστοτε λεωφορείου. 

 
Όλα τα προαναφερόμενα πρέπει να πιστοποιούνται από τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα, τα οποία 
θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή. 
Αναφορικά με το ISO, ο προσφοροδότης θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις τύπου ISO ή 
να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες πιστοποίησης 9001 & 39001 για την επωνυμία της επιχείρησης του. 
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα από επίσημους φορείς, πρέπει να είναι επισυναπτόμενα στην 
προσφορά. 
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 
ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και 
την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή», που αφορά 
στην αξία του ενός (1) οχήματος συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του οδηγού, καθώς και του 
μειωμένου Φ.Π.Α. 
 
Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η διάρκεια μίσθωσης των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται από 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι και τις 31/10/2020, με δυνατότητα τμηματικών ανανεώσεων με την 
ίδια τιμή μέχρι και τον Ιούνιο 2021, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών. Επισημαίνεται 
ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-10-2020 και, σε περίπτωση 
παράτασης της ισχύος της σύμβασης, πριν τις 30-06-2021, σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με 
τον προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν 
υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2020-2021, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.  
 
Ποσότητα: Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται, μέχρι νεωτέρας, είναι ένα (1) λεωφορείο με οδηγό, 
με άθροισμα μεταφερόμενων επιβατών (καθήμενων και όρθιων) τουλάχιστον εκατό (100) άτομα ανά 
διαδρομή. Η ποσότητα κυμαίνεται βάσει των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του 
τρέχοντος έτους (2020) και του επόμενου (2021), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ποικίλους 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως επιτρεπόμενο όριο επιβατών ανά όχημα, επιτρεπόμενο όριο 
μαθητών/επισκεπτών ανά δομή, κ.α. Συνεπώς, τα τεμάχια που σημειώνονται για τα λεωφορεία (ένα 
ή δύο, αναλόγως του πλήθους των ωφελούμενων και του προσωπικού που θα εξυπηρετούνται για 
το οριζόμενο ως άνω διάστημα) είναι ενδεικτικά και δεν είναι δεσμευτικά για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε.  
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Το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιών θα οριστεί από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. Σημειώνεται ότι οι σταθερές ημερήσιες διαδρομές ανά λεωφορείο υπολογίζονται σε δέκα 
(10) και καθορίζονται βάσει του ωραρίου λειτουργίας της δομής και αποκλειστικά σε συνεννόηση με 
τον υπεύθυνο του TAPUAT. 
Η βασική διαδρομή που θα ακολουθείται είναι: 

 
Ελ. Βενιζέλου (στάση των αστικών λεωφορείων) – Πλατεία Σαπφούς – 

Λάρσος (TAPUAT) – Μόρια – Λάρσος (TAPUAT) και αντίστροφα 
 
Σημείωση, η διαδρομή Μυτιλήνη – Λάρσος και η αντίστροφη αυτής, ενδέχεται να εναλλάσσεται 
μεταξύ των διαθέσιμων διαδρομών, ήτοι μέσω του Καρά Τεπέ ή μέσω της Παγανής, και θα ορίζεται 
από τον εκπρόσωπο του TAPUAT την ίδια ημέρα ανάλογα με την ανάγκη. Ο οδηγός δε δύναται να 
προβάλει οποιαδήποτε αξίωση κατά των επιλεγμένων διαδρομών. 
Η ποσότητα των διαδρομών που σημειώνεται δεν είναι δεσμευτική για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε, 
αλλά δύναται να μεταβάλλεται βάσει των αναγκών του έργου που ενδέχεται να προκύψουν εντός 
της εργάσιμης ημέρας και ώρας. Αντίστοιχα, η ορισμένη διαδρομή προσαρμόζεται ανάλογα με τις 
ανάγκες των ωφελούμενων ή του προσωπικού, όπως εκείνες ενδέχεται να προκύψουν (Νοσοκομείο, 
ΙΚΑ, Αστυνομία κ.α.). 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος συνολικής υπηρεσίας ανά τεμάχιο [ως ένα (1) τεμάχιο ορίζεται το κόστος του ενός (1) 
οχήματος συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας του αντίστοιχου οδηγού] συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€). 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων. Σε 
περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενης υπηρεσίας. 
 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να πρέπει να υποβάλλει προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη την παροχή 
δύο (2) λεωφορείων για ένα ή περισσότερα είδη. 

 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Σε περίπτωση βλάβης οποιουδήποτε οχήματος, ο προσφοροδότης θα είναι υπόχρεος να καλύψει 
την ανάγκη άμεσα, εντός της ίδιας ημέρας και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) 
ωρών, με όχημα ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών από το όχημα που υπέστη τη βλάβη. 

 Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 
αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 
τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 
έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 
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πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται 
στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών). 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε 
απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των 
προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι 
προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε 
εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις 
προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα 
στιγμή πριν από την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους 
προμηθευτές ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 
 
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές ή 
τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που 
υποβάλλεται από τους προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν 
αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 
πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 
κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 
συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 
γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 
προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 
οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 
τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο 
ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 
προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή προμηθευτή: Οι προσφορές θα εξεταστούν στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι 
οποίες θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του κόστους τους. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
θα αποδεχθεί μόνο εκείνες τις προσφορές που περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών. Ο 
προμηθευτής που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη 
χαμηλότερη τιμή, θα επιλέγεται και θα του ανατίθεται η σύμβαση. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά. 
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Χρέωση Τιμολογίων: 

 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο τέλος του ημερολογιακού μήνα που πέρασε και θα παραδίδονται 
στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί εκ παραδρομής λάθος προϊόν, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, με την παράδοση του σωστού είδους, 
θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 

 
Πληρωμή: 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή που θα 
αναφέρεται στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του 
προγράμματος. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την υπηρεσία. 
 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα 
κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και 
την Παρασκευή 05-06-2020. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, χωρίς 
να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Προς: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
 
Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δύο (2) λεωφορείων και 
υπηρεσιών οδηγού λεωφορείου» με αριθμό 66/2020 

 
Επωνυμία εταιρείας _____________________________________________________________ 
Νόμιμος εκπρόσωπος (όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ.) ______________________________________ 
ΑΦΜ εταιρείας _________________________________________________________________ 
 
Στοιχεία Διεύθυνσης 
Οδός, Αριθμός __________________________________________________________________ 
Ταχυδρομικός Κώδικας ___________________________________________________________ 
Περιοχή _______________________________________________________________________ 
Πόλη _________________________________________________________________________ 
Χώρα _________________________________________________________________________ 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Αριθμός Τηλεφώνου __________________       Υπεύθυνος επικοινωνίας ___________________ 
Αριθμός φαξ ________________________ 
E-mail _____________________________          Ιστοσελίδα ______________________________ 
Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού 
Όνομα Τράπεζας ________________________________________________________________ 
Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού ________________________________________ 
Αριθμός IBAN ___________________________________________________________________ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΙΜΗ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 17%) 
ΣΧΟΛΙΑ 

1 

 
 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  

 
  

 

 
Η μίσθωση του λεωφορείου αφορά στη μετακίνηση των ωφελούμενων και του προσωπικού του TAPUAT από τη Μυτιλήνη 
και τη Μόρια στη Λάρσο. Οι υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου θα παρέχονται στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. κατά τις εργάσιμες 
ώρες και ημέρες του TAPUAT. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ____________________________________________________________ 
δηλώνω ότι αποδέχομαι όλους τους όρους του διαγωνισμού με τίτλο «παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 
δύο (2) λεωφορείων και υπηρεσιών οδηγού λεωφορείου». 
 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση Προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης ή 
από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό εκπροσώπησης, το οποίο και προσκομίζεται 
 

 
Η προσφορά ισχύει μέχρι:…………………….. 

 
 
 
 
 

Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή 


