ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Αυγούστου του έτους
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
367/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 10-08-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
367/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
20ο / 10-08-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της «Μεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2012 - 2013».
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
Παρασκευή και ώρα 10:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
19559/10-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος
2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το
άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη
συζήτηση του αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση µε
µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης « καθορισµός του τρόπου και όρων εκτέλεσης

της «Μεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2012 - 2013». Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα,
διότι υπάρχει στενότητα χρόνου δεδοµένου ότι η έναρξη των σχολείων είναι στις 1009-2012 και επειδή πρόκειται για διεθνή διαγωνισµό η δηµοσίευση της διακήρυξης
σε Ευρωπαϊκή Εφηµερίδα απαιτεί χρόνο ίσο µε πενήντα δύο ηµέρες.
Η Οικονοµική Επιτροπή

µετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την µε αριθµό 341/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό ∆ιενέργειας κλήρωσης για τον ορισµό µελών Συλλογικού
Οργάνου ∆ιοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση των
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για το έτος 2012 2013.
3. Την µε αριθµό 283/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά α)στην
αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης προκειµένου όλοι οι µαθητές να έχουν πρόσβαση στο σχολείο, β)Την
αδυναµία εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας µε ίδια κατάλληλα µεταφορικά µέσα, γ)
Την ανάθεση της υπηρεσίας µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης
σε ιδιώτες δ)Τη διενέργεια διεθνούς
ανοικτού τακτικού διαγωνισµού για την
ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 117/9338/27-01-2012 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισµός του ∆ήµου οικ. έτους 2012, στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη
πίστωση ύψους 1.500.000,00 € στον Κ.Α. : 15-6162.0001 για µεταφορά µαθητών
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης.
5. Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής , η οποία έχει ως εξής:
Προκειµένου να προχωρήσουµε στην υλοποίηση της µεταφοράς µαθητών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος
2012-2013”, ενδεικτικού προϋπολογισµού ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (738.489,45)
ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. οφείλουµε να εγκρίνουµε τον τρόπο και
τους όρους εκτέλεσης της άνω δαπάνης που θα γίνει µε ανοικτό διεθνή δηµόσιο
µειοδοτικό διαγωνισµό.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον τρόπο και τους όρους εκτέλεσης της «Μεταφοράς µαθητών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος
2012 2013», οι οποίοι επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
367/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Καρδίτσα
2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ.
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2012-2013

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ∆ΗΜΟΣ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την µε ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχων για τη:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών)
Προϋπολογισµού € 653.528,72 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.: € Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.84.960,73
Προϋπολογισµού: € 738.489,45 (µετά Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
1.
το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
2.
το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005,
3.
την µε αριθµό Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε., µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς
και οι όροι της ∆ιακήρυξης, και

4.

τους όρους του παρόντος τεύχους, και

καλεί
τους ενδιαφερόµενους έχοντες αντικείµενο τη µεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά
για την ανάδειξη αναδόχου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1:

Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή είναι: ο ∆ΗΜΟΣ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε.

1.1
1.2

Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα Αρχή

Αποφαινόµενα όργανα είναι η Οικονοµική επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., που έχει έδρα:
Οδός
Ταχ. Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail

: Σφάλµα! Το
βρέθηκε.
: Σφάλµα! Το
βρέθηκε.
: Σφάλµα! Το
βρέθηκε.
: 2441350721
: Σφάλµα! Το
βρέθηκε.

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν

προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα
καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο
του διαγωνισµού), που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.
1.3

Αρµόδια Υπηρεσία για την εκτέλεση της σύµβασης είναι η Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., οδός
Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., στις Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης
της αναφοράς δεν βρέθηκε.2, ώρα Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

1.4

Ορισµοί:
-

1.5

«Ενδιαφερόµενος/Υποψήφιος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει το εκ του
νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό.
«Προσφέρων/διαγωνιζόµενος» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει
υποβάλλει προσφορά στον παρόντα διαγωνισµό.
«Μειοδότης» είναι ο υποψήφιος, που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή
ορίζεται στην παρούσα.
«Ανάδοχος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση αυτών ή συνεταιρισµός
αυτών, που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης µε τον εργοδότη.
«Αντικείµενο του διαγωνισµού» είναι η µεταφορά των µαθητών της πρωτοβάθµιας και
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης
της αναφοράς δεν βρέθηκε. προς και από τα σχολικά συγκροτήµατα, για το
σχολικό έτος 2012-2013.

Εφόσον η ανωτέρω Υπηρεσία µεταστεγασθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης
ή εκτέλεσης της σύµβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία
στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό
οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη
σύµβασης.

Άρθρο 2:

Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους
και τα τεύχη του διαγωνισµού, που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 µε στοιχεία 2, 4
και 5 διατίθενται από τη Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε. του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε., ∆ηµοτική Αγορά Γραφείο Ι-20, πληροφορίες κ. Μαρία
Μπάγκου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.,
διατίθενται και χορηγούνται µετά από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου , η οποία θα
περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του, ∆/νση και τηλέφωνα επικοινωνίας ( τηλ. και
Fax αυτού) , εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης.
Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο µέχρι πέντε (5) ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για την παραλαβή των τευχών
οι ενδιαφερόµενοι ∆ΕΝ καταβάλλουν δαπάνη αναπαραγωγής τους.
2.2

Οι ενδιαφερόµενοι (ηµεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη – µέλη της Ε.Ε. ή από τα
κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις
δηµόσιες συµβάσεις), µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά,
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία που
διεξάγει τον διαγωνισµό τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη
τους στον ενδιαφερόµενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό – Τρόπος
υποβολής φακέλου προσφοράς
3.1

Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι
καταθέτουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.), µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18,
τον σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις
απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.
Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) µε κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την Αρχή που διενεργεί τον διαγωνισµό, είτε (γ) µε
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε..

3.2

Ο φάκελος της προσφοράς που συνοδεύονται από την αίτηση κατάθεσής του συνίσταται
από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τον
φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος
τον τίτλο της προς ανάθεση υπηρεσίας, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ.,
πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του υποψηφίου και τα
στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση συνεταιρισµού ή ένωσης. Ο ένας φάκελος
περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε
την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή
των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της
προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο, που δεν µπορεί να ανοιχθεί,
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

3.3

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόµενου και

έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης
της αναφοράς δεν βρέθηκε., το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του
διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.
Στην περίπτωση αυτή, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς: ∆ήµο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν
βρέθηκε. –∆ιεύθυνση Παιδείας - Πολιτισµού
∆ηµοτική Αγορά Γραφείο Ι-20
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισµό:
«Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε. για το έτος 2012-2013».
3.4

Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχοµένου των προσφορών, που αποστέλλονται ταχυδροµικά, ούτε για καθυστερήσεις
στην άφιξή τους. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.
∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό
κατάστηµα, ακόµα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Προσφορές εκπρόθεσµες καταγράφονται από την επιτροπή µε την ακριβή ώρα που
περιήλθε η προσφορά στην επιτροπή διαγωνισµού και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
κατά τη σύνταξη του πρακτικού. Οι εν λόγω προσφορές δεν ανοίγονται και
επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο εφόσον δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από το
δικαίωµα ένστασης.

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης
αποτελέσµατος
4.1
α.

και

εξέτασης

των

προσφορών

και

έγκριση

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την
ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της
παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται
ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του
άρθρου 18 του π.δ. 28/1980, δηλαδή, µετά την επέλευση της ώρας λήξης της προθεσµίας,
ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη
λήξη της παραλαβής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε την
Υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς
προσφορές κατά την παρ. 3.1 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και
ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του
προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία
του διαγωνισµού.

β.

Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε
δηµόσια συνεδρίαση και σε δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων περιλαµβάνει έλεγχο
των δικαιολογητικών συµµετοχής και απόδειξης της τεχνικής και επαγγελµατικής
ικανότητας των διαγωνιζοµένων, και το δεύτερο την αποσφράγιση και έλεγχο των
οικονοµικών προσφορών και υποβολή του πρακτικού της Ε.∆. για τη διαδικασία και το
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.

γ.

Κατά το πρώτο στάδιο οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής
ανοίγονται από την Επιτροπή κατά την σειρά κατάθεσης τους, καταγράφονται στο

πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς
ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητά τους), ελέγχεται η αρίθµησή τους
και µονογράφονται τα έγγραφα αυτά και ελέγχεται το πιστοποιητικό επαγγελµατικής
εγγραφής της παραγράφου 23.1 της παρούσης. Επίσης, καταγράφονται τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των διαγωνιζοµένων. Μετά
την καταγραφή των δικαιολογητικών σε κατάσταση όλων των διαγωνιζοµένων οι
παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η επιτροπή συνεδριάζουσα
µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συναγωνιζόµενων (σύµφωνα µε το
άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε
βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24
της παρούσας και αποφασίζει για το ποιοι εξ αυτών πληρούν τα κριτήρια επιλογής και
ποιοι πρέπει να αποκλειστούν. Η κατάσταση καταγραφής διαγωνιζοµένων και
πιστοποιητικών υπογράφεται από την Ε.∆. και συνοδεύει το πρακτικό της δηµοπρασίας.
Στο πρακτικό που συντάσσει η Ε.∆. καταχωρούνται σε πίνακα οι πληρούντες τα κριτήρια
επιλογής µε την σειρά κατάθεσης της προσφοράς και καταγράφονται οι λόγοι
αποκλεισµού εκάστου των αποκλειοµένων. Ακολούθως η συνεδρίαση καθίσταται
δηµοσία, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόµενους από την συνέχεια
της δηµοπρασίας, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού εκάστου και καλεί αυτούς να
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα συµµετοχής τους µαζί και τον σφραγισµένο φάκελο της
οικονοµικής τους προσφοράς υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να
υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής
προσφοράς τους φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή
του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε και επιστρέφονται στον διαγωνιζόµενο.
δ.

Κατά το δεύτερο στάδιο την ίδια ή άλλη ηµέρα οριζόµενη από την Ε.∆. και
ανακοινωµένη µε ευθύνη του προέδρου της στους διαγωνιζόµενους συνεχίζεται η
δηµοπρασία σε δηµόσια συνεδρίαση και αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές,
αυτών που εξακολουθούν να συµµετέχουν στον διαγωνισµό κατά την σειρά εγγραφής
τους στο πρακτικό, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ελέγχεται η
πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τις διατάξεις του π.δ. 28/1980).
Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη
αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό επί του
προϋπολογισµού της Υπηρεσίας και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόµενο. Η Ε.∆. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει απαράδεκτες. Απαράδεκτες
κρίνονται προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή
µη σύµφωνες µε τους όρους της προκήρυξης. Η Ε.∆. αναγράφει στο πρακτικό τους
λόγους που καθιστούν απαράδεκτη έκαστη προσφορά και καταρτίζει πίνακα των
διαγωνιζοµένων µε τις παραδεκτές οικονοµικές προσφορές. Οι οικονοµικές προσφορές
καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις1, στο
πίνακα ανά δροµολόγιο στον οποίο και σηµειώνεται και ο µειοδότης έκαστου
δροµολογίου. Ο πίνακας υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του
πρακτικού της.

ε

Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονοµικών προσφορών για συγκεκριµένο
δροµολόγιο διενεργείται κλήρωση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την εκδίκαση
τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζοµένων, που υπέβαλαν τις ίδιες
προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

στ.

Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της Υπηρεσίας, στην οποία
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους

1

Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των
διαγωνιζοµένων, στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.

διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 20 «Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας – Υποβολή Πρακτικού» του
Π.∆.28/1980 και κατατίθενται στην Ε.∆. µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την
ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Οικονοµική
Επιτροπή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό
και διαβιβάζονται αυθηµερόν, µε µέριµνα της Υπηρεσίας αυτής, στον Πρόεδρο της Ε.∆.
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της.
Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα
που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων µε δαπάνες τους.
ζ.

Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Οικονοµική Επιτροπή,
η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στον µειοδότη εκάστου δροµολογίου.
Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Ε.∆. συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει,
(µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι
ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται επί των
ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το
αποτέλεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆.28/1980 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του ν.3852/2010. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4.2 γ.

4.2

Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή
σύµβασης

α.

Η Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει ή ακυρώνει (συνολικά ή µερικά) το αποτέλεσµα
της δηµοπρασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους και η
συγκεκριµένη κοινοποίηση δεν έχει χαρακτήρα κατακύρωσης της σύµβασης, αλλά
για γνώση των διαγωνιζοµένων για τυχόν προσφυγή στις διαδικασίες της
δικαστικής προστασίας (ν.3886/2010). Μετά τη λήξη της σχετικής διαδικασίας και
τη διεξαγωγή του (κατά τον νόµο) προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας της
διαδικασίας του διαγωνισµού, καθώς και την προσκόµιση της υπεύθυνης δήλωσης
της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ
1673 Β) «περί των ∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» και τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο έκαστου
µειοδότη οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού, προσκαλούνται οι
µειοδότες να προσκοµίσουν, µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή
και περισσότερων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής, ισχύον
πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµη επαγγελµατική
οργάνωση της αλλοδαπής, όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε.
για τις δηµόσιες συµβάσεις (εφόσον το αρχικό δεν ισχύει πλέον), και
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2,
(β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος
τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των
µετοχών).
Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν το αρχικώς προσκοµισθέν ισχύει)
οφείλουν να προσκοµίσουν νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της

ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Επίσης, προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται
ότι έκαστος εκ των αναδόχων ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη
δήλωσή του.
Τα στοιχεία ελέγχονται από την Οικονοµική Επιτροπή και γνωστοποιείται
σε όλους τους υποψηφίους που εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία η
έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών των πρώτων µειοδοτών έκαστου
δροµολογίου και τίθεται προθεσµία σε αυτούς δύο (2) εργασίµων ηµερών για
τυχόν αντιρρήσεις. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις
συµµετοχής στον διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού απόφαση στους µειοδότες (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για
την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 26 του Π.∆.28/1980, σε ορισµένο
τόπο και χρόνο προσκοµίζοντας, µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα
συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
β.

Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εντός της αρχικής (ή της
παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) προθεσµίας, ή αν τα προσκοµισθέντα είναι
ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας
του µειοδότη, η Οικονοµική Επιτροπή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης, και
εγκρίνει την ανάθεση της σύµβασης τους αµέσως επόµενους µειοδότες στα
δροµολόγια που είχαν κατακυρωθεί σε αυτόν, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθεξής.

γ.

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις,
κοινοποιούνται στους διαγωνιζόµενους µε τηλεοµοιοτυπία. Αν η ισχύς της
προσφοράς κάποιου από τους µειοδότες έχει λήξει και δεν συµφωνεί στην
παράταση ισχύος της προς τον σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Οικονοµική
Επιτροπή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη έκαστου δροµολογίου
που είχε κατακυρωθεί σε αυτόν, στους οποίους κατακυρώνει τα δροµολόγια, αν
αυτοί συµφωνούν στην παράταση και ούτω καθεξής.

4.3

∆ιοικητικές προσφυγές
∆ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.3886/2010, απευθυνόµενες προς την αναθέτουσα αρχή, στο πρωτόκολλο της
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. αρµόδιας για
την διενέργεια του διαγωνισµού ως εξής:
α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
β) κατά πράξεων και παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής
γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική
απόφαση
δ) εκτός των ανωτέρω, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον
αφορά νοµιµότητα και πληρότητα δικαιολογητικών

Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη
5.1

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 26 του
Π.∆.28/1980.

5.2

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση
υπηρεσία, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των
περιεχόµενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1.
2.
3.
4.
5.

Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Ο Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας, µε τους πίνακες των δροµολογίων.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς
και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή
θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση.
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα
υποβάλλονται στην Ελληνική.

6.2

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει,
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο
της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύµφωνα
µε τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από
Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών.

6.3

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των Υπηρεσιών, που εµπλέκονται
στην ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του
αναδόχου διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε
διάθεση διερµηνέων.

Άρθρο 7:

Εφαρµοστέα νοµοθεσία

Για την εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
1.

παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι λοιπές διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα,

2.

άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’)
αριθ. πρωτ. 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ∆ήµους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011),
ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών
τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005,
άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις,
άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθµισης θεµάτων Τ.Ε.Ι. και
άλλες διατάξεις»,
ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων»

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

9.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά
τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση,
σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. - Πληρωµή Αναδόχου
8.1

Η χρηµατοδότηση της σύµβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της
Α/βάθµιας Αυτοδιοίκησης Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. έτους 2012 έχει προβλεφθεί κωδικός µε
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..

8.2

Η πληρωµή των αναδόχων θα γίνει τµηµατικά, σε διαστήµατα όχι µικρότερα του ενός (1)
µηνός, µε την πρόοδο εκτέλεσης της µεταφοράς, ακολουθουµένης της διαδικασίας των
άρθρων 53 και 54 του π.δ. 28/1980 και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη παράγραφο
7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. ∆εν θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο.
∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο:
Στις ηµέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση µε τον διευθυντή
κάθε σχολείου.
Στις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο, λόγω κατάληψης,
απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε
τον διευθυντή του κάθε σχολείου. Επίσης, στην περίπτωση που δεν θα
εκτελεστεί το δροµολόγιο λόγω ασθενείας των µεταφεροµένων µαθητών και
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ενηµέρωση του αναδόχου από τον
διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εκτέλεση του
δροµολογίου.
Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιούνται δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας,
εφόσον τα σχολεία παραµένουν κλειστά, µε απόφαση ∆ηµάρχου ή άλλου
εξουσιοδοτηµένου οργάνου.
Στην περίπτωση υπογραφής της σύµβασης µετά την έναρξη του σχολικού
έτους για τα µη εκτελεσθέντα δροµολόγια λόγω αυτής της καθυστέρησης.

8.3

8.4

Απόδοση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.
Η απόδοση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης της σύµβασης πραγµατοποιείται
µετά τη περαίωση του έργου της µεταφοράς κατόπιν απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισµό
Το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης, η περιληπτική προκήρυξη, καθώς και όλα τα
Παραρτήµατα (λοιπά τεύχη του διαγωνισµού), διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή (από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε.), στην επίσηµη
ιστοσελίδα του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., στη
διεύθυνση:

Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. από την
αναθέτουσα Αρχή για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης, µέχρι έξι (6) ηµερολογιακές
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών για τον διαγωνισµό. Ο ∆ήµος
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. οφείλει να απαντήσει εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος

Άρθρο 10:

Τεκµήριο από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως
τις συνθήκες εκτέλεσης της προκηρυσσόµενης υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 11:
11.1

Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της
υπηρεσίας

Τίτλος της υπηρεσίας
Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι:
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013».

11.2

Προϋπολογισµός – Προσφορά
Ο
συνολικός
προϋπολογισµός
ανέρχεται
στο
ποσό
των
€ 738.489,45
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν
βρέθηκε.%) και αναλυτικά:
Ετήσιο κόστος µεταφοράς: € 653.528,72
Φ.Π.Α. (Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.%): € 84.960,73
Το συνολικό κόστος του κάθε δροµολογίου έχει υπολογιστεί ως το γινόµενο του µέγιστου
ηµερήσιου κόστους του δροµολογίου (όπως αυτό προκύπτει από την εφαρµογή του
µαθηµατικού τύπου µε την τρέχουσα τιµή, κατά την σύνταξη των τευχών, τιµή καυσίµου),
πολλαπλασιασµένο µε τον αριθµό των δροµολογίων που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί για τη
µεταφορά των µαθητών µε την παρούσα διακήρυξη για το σχολικό έτος 2012-2013.
Η προσφορά ανά δροµολόγιο θα είναι το συνολικό κόστος του δροµολογίου,
εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος, που προσφέρει ο
διαγωνιζόµενος. Στην προσφερόµενη τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Η ανάθεση θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς ανά δροµολόγιο που
προκύπτει ως ανωτέρω. Η προσφορά του µειοδότη αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε
παράρτηµα της 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. και την παράγραφο 7.3 της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

11.3 Τόπος εκτέλεσης της σύµβασης
∆ήµος Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
Μεταφορά των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., για το
σχολικό έτος 2012-2013, µε λεωφορεία ∆.Χ. ή ταξί, για τις διαδροµές, όπως αυτές
ορίζονται κατά περίπτωση στο Παράρτηµα Γ της παρούσας. Προσφορές µπορούν
υποβάλλονται είτε για το σύνολο των δροµολογίων που περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα Γ της παρούσας είτε για µέρος αυτών.
Λεπτοµέρειες για τα δροµολόγια περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της
παρούσας.

11.5 ∆ικαίωµα προαίρεσης
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης για την αύξηση του
συµβατικού αντικειµένου µέχρι 20% (έχει ενσωµατωθεί στον τελικό
προϋπολογισµό), είτε για την ενσωµάτωση τυχόν νέων δροµολογίων, είτε για την
αναπροσαρµογή των αρχικών δροµολογίων µέσα στον συµβατικό χρόνο, µε την
διαδικασία και την µεταβολή των κοµίστρων που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της
ΚΥΑ αρ. 35415/11. Επίσης στο ανωτέρω δικαίωµα προαίρεσης περιλαµβάνεται η
χρονική παράταση ισχύος της σύµβασης για το επόµενο σχολικό έτος , µέχρι την
ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών (υπογραφή
σύµβασης έτους 2013 – 2014).
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ακυρώνει δροµολόγια, αν κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους, αυτά καλυφθούν από δηµόσια ή δηµοτική συγκοινωνία.
Άρθρο 12:

∆ιάρκεια σύµβασης

Η σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ισχύει από την υπογραφή της και
µέχρι τη περαίωση του έργου της µεταφοράς λαµβάνοντας υπόψη το δικαίωµα της
ανωτέρω προαίρεσης. Ήτοι από την υπογραφή της σύµβασης έως και 30/6/2013.
Άρθρο 13:

∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχων – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών

13.1

Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 22
του Π.∆.60/2007 και υπό τις προϋποθέσεις αυτού και του Π.∆.28/1980.

13.2

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί µε το σύστηµα των
έγγραφων σφραγισµένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες µονάδες επί τοις
εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισµού έκαστου δροµολογίου, που συντάχθηκε από
τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόµενος να προσφέρει, σύµφωνα µε το άρθρο
16 παρ. 1 του Π.∆.28/1980.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
∆εν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Άρθρο 14:

Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχων

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή σε ευρώ,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 1β του Π.∆.60/2007.
Άρθρο 15:
15.1

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό

Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθεται από τους διαγωνιζόµενους, κατά
τους όρους του άρθρου 15 του Π.∆.28/1980, εγγύηση συµµετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,
για το σύνολο των δροµολογίων του Παραρτήµατος Γ ή για το µέρος των δροµολογίων που
αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της παρούσας. Οι εγγυητικές
επιστολές απευθύνονται στον Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε. και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης ενώσεως ή συνεταιρισµού µεταφορέων
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών τους.
Αν η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούµενου ποσού, η
προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

15.2

Στις εγγυητικές επιστολές αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα:
α.
β.

Ηµεροµηνία έκδοσης
Εκδότης

γ.
δ.
ε.
στ.

∆ήµος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή
Αριθµός εγγυητικής επιστολής
Ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Πλήρης επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
ζ.
Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας
η.
Ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
θ.
Οι όροι ότι:
i.
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
της ένστασης της διηζήσεως.
ii.
Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση.
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας, που θα
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ου η εγγύηση
δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση.
15.3

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού θα έχουν χρόνο ισχύος κατ’
ελάχιστον το χρόνο ισχύος της προσφοράς προσαυξηµένο κατά τριάντα (30) ηµέρες.

15.4

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει
νόµιµη περίπτωση.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγµατος
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α.
Άρθρο 16:

Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)

16.1

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

16.2

∆εν προβλέπεται η πληρωµή πρόσθετης καταβολής (πριµ) στην παρούσα
σύµβαση.

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων
αυτής, κατά το άρθρο 26 του Π.∆.28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη
συνυπολογιζοµένης της εκπτώσεως και µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των
δροµολογίων του Παραρτήµατος Γ ή για το µέρος των δροµολογίων, που αφορά η προσφορά του
αναδόχου, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της παρούσας.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.
15.2 του άρθρου 15 της παρούσας, σχετικά µε την εγγύηση συµµετοχής.
Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας.
Σε περίπτωση αναδόχου ενώσεως ή συνεταιρισµού µεταφορέων, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών τους.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγµατος εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Β.

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.2, Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα
διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η
οποία θα γνωστοποιηθεί µε τηλεοµοιοτυπία πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα
ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και
δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του
διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον
την προηγούµενη φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της προθεσµίας της παρ. 2.1 της
παρούσας, ήτοι η λήψη των απαραίτητων τευχών της δηµοπρασίας πέντε (5) τουλάχιστον
(ηµερολογιακές) ηµέρες πριν την ηµέρα του διαγωνισµού (η ηµέρα αυτή δεν προσµετράτε).
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για διάστηµα εννέα
(9) µηνών από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, το οποίο και θα πρέπει να
αναγράφεται στην αίτηση υποβολής της προσφοράς του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη
της, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπει τον διαγωνισµό.
Άρθρο 20:

∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης

Προκήρυξη σύµβασης συνταγµένη κατά το σχετικό τυποποιηµένο έντυπο του Κανονισµού ΕΚ
1564/2005 της Επιτροπής, θα αποσταλεί για δηµοσίευση στις Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης
της αναφοράς δεν βρέθηκε. στην Υπηρεσία Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα και µε την
εγκύκλιο αριθ. 33/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισµού
σύµφωνα µε την εγκύκλιο αρ.11/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών βαρύνουν τους αναδόχους
αναλογικά µε το µέρος του προϋπολογισµού της υπηρεσίας για το οποίο έχουν σύµβαση και
εισπράττονται µε την πρώτη πληρωµή. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων
διαγωνισµών για το ίδια σύµβαση οι οποίοι µαταιώθηκαν καθώς επίσης το µέρος των εξόδων
που αναλογεί στον προϋπολογισµό και δεν συµβασιοποιήθηκε µετά και από τη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων,
βαρύνουν την αναθέτουσα Αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 21:
21.1

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
α.
β.
γ.

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
Ενώσεις µεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
Συνεταιρισµοί,

µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων.
21.2

Η ένωση µεταφορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους µεταφορείς, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης
µεταφορέων.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της µεταφοράς, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος
της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή
και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.,
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής διαγωνισµού για την πρώτη περίπτωση ή της
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. του ∆ήµου Σφάλµα! Το
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. για τη δεύτερη περίπτωση.
Άρθρο 22:

Επαγγελµατικά προσόντα

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που µετέχει στον διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης
ή συνεταιρισµού, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:
1.

Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
(προκειµένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει
από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του
Κράτους προέλευσής της.

2.

Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι
διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση
ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε
άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα
για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης
της αριθ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το
άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της
κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά
το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ)
εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι)
δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό στοιχεία α έως δ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε
κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό στοιχεία ε έως κ, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.

3.

Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία
(εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην
Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένο.

4.

Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των φόρων,
σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένο
στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένο.

5.

Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς (και καταλαµβάνει τον συγκεκριµένο
διαγωνισµό).
Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα: ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

6.
7.

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει την απαιτούµενη από την παρούσα τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα, κατά το άρθρο 46 του π.δ. 60/2007. Συγκεκριµένα, οφείλει:
-

να διαθέτει τον απαιτούµενο για την εκτέλεση των δροµολογίων για τα οποία
προσφέρει στόλο οχηµάτων, τα οποία θα είναι επαρκή ως προς τον αριθµό, τον τύπο
και το µέγεθος. Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για
περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική
ζώνη και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από
και προς τα σχολεία φοίτησης.

-

να έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία αντίστοιχες δραστηριότητες µε την υπό
ανάθεση υπηρεσία (µεταφορά προσώπων).

Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του διαγωνιζόµενου αποδεικνύεται µε τα στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 23.4 της παρούσας.
Άρθρο 23:

∆ικαιολογητικά

Κάθε διαγωνιζόµενος, που συµµετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος ενώσεως ή
συνεταιρισµού, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει
τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο
αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
23.1

∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής
α.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε
το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά
του. Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως
προς το νόµιµο της λειτουργίας τους.

β.

Προκειµένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νοµικού προσώπου, νοµίµως επικυρωµένο
πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές Οργανώσεις.

γ.

Προκειµένου περί ενώσεως ή συνεταιρισµού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε
µεµονωµένο µέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα
πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.

23.2

∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας
Για την απόδειξη των προσόντων του άρθρου 22 θα προσκοµιστούν αντίστοιχα τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

23.2.1

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (του φυσικού προσώπου που
υποβάλλει την προσφορά ή του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή
του συνεταιρισµού), στην οποία δηλώνεται ότι:
-

-

Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα:
•
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
•
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
•
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
•
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
όπως αυτή τροποποιήθηκε.
∆εν έχουν καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.

-

∆εν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση.

-

αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών, που τεκµηριώνουν τα παραπάνω.

23.2.2

Πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή της χώρας της
αναθέτουσας Αρχής.

23.2.3

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε
ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις
που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του
εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν
ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας
παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται
για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του
τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως
ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα
φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου
εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία
είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί
ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η
ακρίβεια.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των
ελληνικών αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από
αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο
φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού
Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β, όπως
ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν
φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά τον
διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των
δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή
του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή
δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών, που ζητούνται στον εν λόγω
διαγωνισµό, αποκλείεται.
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στο πλαίσια επανελέγχου των
δικαιολογητικών συµµετοχής, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, προσκοµίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Οι έλληνες πολίτες:
α.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για τα αδικήµατα που αναφέρονται
στην παρ. 23.2.1.
β.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (ασφαλιστική και
φορολογική ενηµερότητα).
23.2.4

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι, από
την οποία και εκδίδεται στο σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και, αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Οι αλλοδαποί:
δ.

α.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι
Έλληνες πολίτες.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
γ.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
α.
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι
Έλληνες ή αλλοδαποί αντίστοιχα.
β.

β.

γ.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή αναγκαστική διαχείριση, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι
ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες.

Οι Συνεταιρισµοί:
α.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου, που
αφορά τους Έλληνες πολίτες.
β.
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος άρθρου, που αφορούν τους
Έλληνες πολίτες, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς, της παραγράφου (β)
του παρόντος άρθρου, που αφορά τους αλλοδαπούς, και της παραγράφου (β) του παρόντος
άρθρου, που αφορά τα νοµικά πρόσωπα.
γ.
Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Οι ενώσεις µεταφορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε µεταφορέα, που συµµετέχει στην
ένωση.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του µεταφορέα προς
υποβολή των δικαιολογητικών.

Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
∆ικαιολογητικά Χρηµατοδοτικής και Οικονοµικής Ικανότητας

23.3

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.
∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας

23.4
23.4.1

Για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελµατικής τους Ικανότητας, κατά το άρθρο 22
παρ. 7 της παρούσας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν (χρησιµοποιώντας το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆):
Κατάσταση-λίστα των διαθέσιµων οχηµάτων, τόσο για εκείνα που προορίζονται
για την εκτέλεση του µέρους του προκηρυσσόµενου έργου µεταφοράς για το
οποίο υποβάλλουν προσφορά, όσο και εκείνων που είναι διαθέσιµα για
αναπλήρωση ή εκτέλεση επιπλέον δροµολογίων.
Κατάσταση των δραστηριοτήτων τους (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι
σχετικές µε την υπό ανάθεση υπηρεσία (µεταφορά προσώπων) και που έχουν
εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού,
της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι
παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή,
µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο
αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο
δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι
στην προσφορά του λήφθηκε υπόψη το περιεχόµενο της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων και ότι µε την προσφορά του καλύπτεται το σύνολο των
απαιτήσεων αυτής.

23.4.2

Μετά την ανάδειξη του έκαστου αναδόχου και στο πλαίσια επανελέγχου των
δικαιολογητικών συµµετοχής, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, προσκοµίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-

-

-

-

Κατάσταση-λίστα των διαθέσιµων οχηµάτων, που θα αντιστοιχεί στην
κατάσταση που υπέβαλε µε την προσφορά του, µε αναγραφή των αντίστοιχων
στοιχείων των ιδιοκτητών και των αριθµών πινακίδων, τόσο για εκείνα που
προορίζονται για την εκτέλεση του έργου µεταφοράς, όσο και εκείνων που είναι
διαθέσιµα για αναπλήρωση ή εκτέλεση επιπλέον δροµολογίων.
Επικυρωµένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων και λοιπών
οχηµάτων, που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο, των ισχυόντων
δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από δηµόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.,
καθώς και φωτοαντίγραφο της ασφάλειάς τους.
Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του
φυσικού προσώπου που συµµετέχει στον διαγωνισµό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό
συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του
ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της
σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα
εξής:
α.
Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης

β.

23.5

Εάν έχει επιβληθεί στον µεταφορέα η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση. Εάν η ποινή του αποκλεισµού
επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για
την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.

Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Άρθρο 24:

Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού,
φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς,
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
24.1

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής παραδίδεται σφραγισµένος και πρέπει, επί
ποινή αποκλεισµού, να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23,
µε τη σειρά που αναφέρονται σ’ αυτό, αριθµηµένα ανά φύλλο, και επιπλέον τα
ακόλουθα:
1.
2.
3.

24.2

Αίτηση υποβολής προσφοράς στον διαγωνισµό, η οποία κατατίθεται εκτός του
κυρίως φακέλου προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή της.
Την εγγυητική επιστολή συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.
Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι έχει το εκ του
καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης, του συνεταιρισµού ή της
ένωσης στον εν λόγω διαγωνισµό. Η Οικονοµική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα
αµφισβήτησης του δικαιώµατος εκπροσώπησης, κατά τον επανέλεγχο των
δικαιολογητικών πριν την σύναψη της σύµβασης.

Ο σφραγισµένος φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο
Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το
φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
νοµικού προσώπου ή ενώσεως ή συνεταιρισµού, και όλες οι σελίδες µονογράφονται από
τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των
προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα µονογράφει η
Ε.∆.). Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα
των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των
επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού
από τον διαγωνισµό.
Επισηµαίνεται ότι:
α.

αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το
ακέραιο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθµητικώς.

β.

η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθµητικής.

γ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά ανά δροµολόγιο για όσα
δροµολόγια ενδιαφέρονται από αυτά που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Γ της
παρούσης προσκοµίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

δ.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή
∆ιαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, µονογράψει και σφραγίσει

τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις
που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.∆.
ε.

Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

στ

Προσφορά η οποία περιλαµβάνει δροµολόγια που δεν δύνανται να δικαιολογηθούν
σύµφωνα µε το πρώτο σηµείο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 της παρούσης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ζ.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7.3
της ΕΣΥ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

η.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

θ.

Εφόσον διαπιστωθούν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, οι αντίστοιχοι υποψήφιοι
καλούνται, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού και ο µειοδότης προκύπτει κατόπιν
κλήρωσης µεταξύ αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
Άρθρο 25:

Υπεργολαβία

25.1

Ο ανάδοχος µπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε την προϋπόθεση ότι αυτό έχει συµπεριληφθεί στην
προσφορά του.

25.2

Στη περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναφέρουν
στην προσφορά τους το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή
υπεργολαβίας και να υποδείξουν τον υπεργολάβο, στον οποίο θα αναθέσουν την
υπεργολαβική σύµβαση προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου2, µε την
οποία αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας, αν και εφόσον αναδειχθεί ο
διαγωνιζόµενος ανάδοχος της σύµβασης. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η
προσκόµιση του υπεργολαβικού συµφωνητικού. Ο υπεργολάβος οφείλει να κατέχει τα
επαγγελµατικά προσόντα του άρθρου 22 της παρούσας.

25.3

Αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει σοβαρό λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η
ανάθεση της υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα υπεργολάβο, µπορεί να εγκριθεί από το
∆ήµο η αντικατάστασή του µε άλλο που έχει τα νόµιµα προσόντα µετά από εισήγηση της
∆/νσης Παιδείας & Πολιτισµού.

25.4

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει
αποκλειστικά ο ανάδοχος.
Άρθρο 26:

∆ιάφορες ρυθµίσεις

26.1

Η έγκριση των τευχών και των όρων του παρόντος διαγωνισµού και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθ. 367/2012 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε..

26.2

Η Ε.∆. ως το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει:
α. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης.
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία
της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
γ. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, που επιβάλλουν τη
µαταίωση.

2

Που προέρχεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τα αρµόδια αποφασιστικά του όργανα, αν πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο

26.3

Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας αποτελεί η συνηµµένη Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, των όρων της οποίας έχουν λάβει γνώση οι διαγωνιζόµενοι κατά τη
σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους και συµφωνούν πλήρως µε αυτούς.

Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. __________
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. 367/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.

Καρδίτσα 13/08/2012
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Κων/νος Παπαλός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2012-2013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
που συνοδεύουν την αναλυτική προκήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακες δροµολογίων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Υπόδειγµα τεχνικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Σχέδιο συµφωνητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2012-2013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
……………………………………………………………………………………
Κατάστηµα:
……………………………………………………………………………………
∆ιεύθυνση (οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX)
Ηµεροµηνία
έκδοσης
………………………
Προς: τον ∆ήµο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ......................3 υπέρ του
/ της …………………………………, (διεύθυνση) …………………………………………, για τη συµµετοχή του /
της στο διενεργούµενο διαγωνισµό του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. για
τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013», σύµφωνα µε
τη σχετική ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συµµετοχή
στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήµου, που
ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται µε βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά και µόνο µέχρι
την ………………………………………………, µετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο µεταξύ δεν µας
κοινοποιήσετε νοµίµως µε δικαστικό επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα
κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.

Με τιµή

3

Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
(χωρίς Φ.Π.Α.), για το σύνολο των δροµολογίων του Παραρτήµατος Γ ή για το µέρος των δροµολογίων που αφορά η
προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της αναλυτικής ∆ιακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2012-2013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
……………………………………………………………………………………
Κατάστηµα:
……………………………………………………………………………………
∆ιεύθυνση (οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης ………………………
Προς: τον ∆ήµο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι
από
το
ευεργέτηµα
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως,
υπέρ
του
/
της
…………………………………………………………
(διεύθυνση)
µέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
…………………………………………………………4
……………………………………………………………
(ολογράφως)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……5. Στο ποσό αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε
απαίτηση του εργοδότη κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης
της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013».
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω, για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί, µετά την επιστροφή της
παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς
καµιά από µέρος µας αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε
βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς
εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ.
Με τιµή

4

5

Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση συνεταιρισµού ή ένωσης η ονοµασία
όλου του αναδόχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών του συνεταιρισµού ή ένωσης
και αφορά το σύνολο της σύµβασης.
Αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), για το σύνολο των
δροµολογίων του Παραρτήµατος Γ ή για το µέρος των δροµολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου
11 της αναλυτικής ∆ιακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

5
6
7
8
9
10

∆ΑΠΑΝΗ

4

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2

ΝΕΟΧΩΡΙ,ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗΣ,ΚΑΛΥΒΙΑ
ΠΕΖΟΥΛΑΣ,ΚΑΛΥΒΙΑ,ΚΡΥΟΝΕΡΙ,ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ,ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΦΑΝΑΡΙ-ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ-ΚΑΠΠΑ-ΧΑΡΜΑ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΜΟΥΖΑΚΙ-1ο&2ο ΕΠΑΛ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ -ΚΡΑΝΙΑ - ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ -ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ 1ο+2ο ΕΠΑΛ -ΜΟΥΣΙΚΟ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΑΘΕΑ,ΠΕ∆ΙΝΟ-ΣΕΡΒΩΤΑ-ΠΡΟΑΣΤΙΟ,ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α,ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ - 1ο+2ο ΕΠΑΛ+
ΜΟΥΣΙΚΟ
ΜΟΥΖΑΚΙ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑΞΙ ΑΠΌ ∆ΡΑΚΟΤΡΥΠΑ ΓΙΑ
ΜΟΥΖΑΚΙ) - ΜΟΥΣΙΚΟ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ- 1ο+2ο ΕΠΑΛ +ΜΟΥΣΙΚΟ
ΜΟΣΧΑΤΟ-∆.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΡΑΖΙΑ-∆.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ-∆.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ & ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΣΥΜΠΤΙΞΗ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ (9ο ∆.Σ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ)-ΣΤΑΥΡΟΣ (11ο ∆.Σ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

1

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α/Α

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

1

Ηµέρα

176

254,72 €

44.830,72 €

1.344,92 €

2

Ηµέρα

176

177,34 €

31.211,84 €

936,36 €

3

Ηµέρα

176

89,74 €

15.794,24 €

473,83 €

4

Ηµέρα

176

160,12 €

28.181,12 €

845,43 €

5
6
7
8
9

Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα

176
176
176
176
176

141,36 €
89,74 €
8,58 €
11,19 €
4,68 €

24.879,36 €
15.794,24 €
1.510,08 €
1.969,44 €
823,68 €

746,38 €
473,83 €
45,30 €
59,08 €
24,71 €

10

Ηµέρα

176

22,66 €

3.988,16 €

119,64 €

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ΣΥΜΠΤΙΞΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΥ-ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ (ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑ) 6ο ∆.Σ.
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (-ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ)
ΑΠΙ∆ΙΑ-∆ΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-∆.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΛΑΜΠΕΡΟ-4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ + 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΧΑΝΙΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ -ΖΩΓΡΙ- ΡΑΧΟΥΛΑ -∆.Σ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΡΑΖΙΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
∆ΡΑΚΟΤΡΥΠΑ - ΜΟΥΖΑΚΙ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΞΥΝΟΝΕΡΙ-ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ-ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
ΜΟΥΖΑΚΙ -ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΜΑΡΚΟ - ΠΑΛΑΜΑΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ- ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙ -ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ - ΦΑΝΑΡΙ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΙ- ∆Σ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ- ΜΥΡΙΝΗ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΛΕΥΚΗ -ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΙ- ΕΠΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΙΚΟ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ-ΜΟΥΖΑΚΙ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ)
Ι. ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟ)
ΡΑΧΟΥΛΑ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ - 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΡΑΧΟΥΛΑ - 1ο &2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ - 4οΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ - ΜΟΥΖΑΚΙ ( ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ )
ΜΟΥΖΑΚΙ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΕΛΑΝΘΗ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑ∆ΕΣ- ∆ΑΣΟΧΩΡΙ -ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΝΑΛΙΑ - 1ο & 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΒΡΑ - ΚΕ∆ΡΟΣ- ΛΟΥΤΡΟ - 1ο & 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΣ - 1ο & 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΑΣ
ΝΈΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΚΟ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΥΨΕΛΗ - ΣΟΦΑ∆ΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΙΤΕΑ- ΠΑΛΑΜΑΣ- ΜΟΥΣΙΚΟ
ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΜΟΥΣΙΚΟ
ΑΝΑΒΡΑ- ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΟΦΑ∆ΕΣ- ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ- Ε.∆.Σ.
ΚΑΛΥΒΙΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ-Ε.∆.Σ.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα

176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176

62,76 €
18,72 €
59,04 €
48,56 €
8,58 €
44,80 €
20,52 €
21,06 €
10,53 €
14,45 €
37,90 €
58,10 €
35,12 €
42,92 €
5,87 €
60,90 €
49,92 €
17,56 €
21,10 €
69,44 €
60,08 €
33,56 €
21,10 €
35,12 €
18,66 €
22,40 €
29,18 €
29,18 €
34,80 €
18,66 €
54,36 €
42,92 €
44,48 €
50,72 €
25,78 €
11,79 €
17,34 €
144,20 €
52,28 €
61,64 €
124,08 €
49,16 €
33,56 €
46,04 €
28,90 €
7,14 €
79,56 €

11.045,76 €
3.294,72 €
10.391,04 €
8.546,56 €
1.510,08 €
7.884,80 €
3.611,52 €
3.706,56 €
1.853,28 €
2.543,20 €
6.670,40 €
10.225,60 €
6.181,12 €
7.553,92 €
1.033,12 €
10.718,40 €
8.785,92 €
3.090,56 €
3.713,60 €
12.221,44 €
10.574,08 €
5.906,56 €
3.713,60 €
6.181,12 €
3.284,16 €
3.942,40 €
5.135,68 €
5.135,68 €
6.124,80 €
3.284,16 €
9.567,36 €
7.553,92 €
7.828,48 €
8.926,72 €
4.537,28 €
2.075,04 €
3.051,84 €
25.379,20 €
9.201,28 €
10.848,64 €
21.838,08 €
8.652,16 €
5.906,56 €
8.103,04 €
5.086,40 €
1.256,64 €
14.002,56 €

331,37 €
98,84 €
311,73 €
256,40 €
45,30 €
236,54 €
108,35 €
111,20 €
55,60 €
76,30 €
200,11 €
306,77 €
185,43 €
226,62 €
30,99 €
321,55 €
263,58 €
92,72 €
111,41 €
366,64 €
317,22 €
177,20 €
111,41 €
185,43 €
98,52 €
118,27 €
154,07 €
154,07 €
183,74 €
98,52 €
287,02 €
226,62 €
234,85 €
267,80 €
136,12 €
62,25 €
91,56 €
761,38 €
276,04 €
325,46 €
655,14 €
259,56 €
177,20 €
243,09 €
152,59 €
37,70 €
420,08 €

58
59
60
61

ΜΟΥΖΑΚΙ-Ε.∆.Σ.
ΣΥΚΕΩΝΑ-ΠΑΛΑΜΑΣ-Ε.∆.Σ.
ΑΝΑΒΡΑ-ΛΙΟΝΤΑΡΙ - Ε.∆.Σ.
ΒΕΛΕΣΙΩΤΕΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ-Ε.∆.Σ.

58
59
60
61

Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα
Ηµέρα

176
176
176
176

49,70 €
56,92 €
55,36 €
87,70 €

8.747,20 €
10.017,92 €
9.743,36 €
15.435,20 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 20%
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%

544.605,60
108.923,12
653.528,72
84.960,73

262,42 €
300,54 €
292,30 €
463,06 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 738.489,45

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ (Αφετηρία, Προορισµός)
ΝΕΟΧΩΡΙ,ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗΣ,ΚΑΛΥΒΙΑ
ΠΕΖΟΥΛΑΣ,ΚΑΛΥΒΙΑ,ΚΡΥΟΝΕΡΙ,ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ,ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΦΑΝΑΡΙ-ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ-ΚΑΠΠΑ-ΧΑΡΜΑ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΜΟΥΖΑΚΙ-1ο&2ο
ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ -ΚΡΑΝΙΑ - ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ -ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ 1ο+2ο ΕΠΑΛ -ΜΟΥΣΙΚΟ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΑΘΕΑ,ΠΕ∆ΙΝΟ-ΣΕΡΒΩΤΑ-ΠΡΟΑΣΤΙΟ,ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α,ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ - 1ο+2ο
ΕΠΑΛ+ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΜΟΥΖΑΚΙ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑΞΙ ΑΠΌ ∆ΡΑΚΟΤΡΥΠΑ ΓΙΑ
ΜΟΥΖΑΚΙ) - ΜΟΥΣΙΚΟ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ- 1ο+2ο ΕΠΑΛ +ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

A/A

1
2
3
4
5
6

A/A
1
2
3
4

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ (Αφετηρία, Προορισµός)
ΜΟΣΧΑΤΟ-∆.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΡΑΖΙΑ-∆.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ-∆.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ & ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΣΥΜΠΤΙΞΗ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ (9ο ∆.Σ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ)-ΣΤΑΥΡΟΣ (11ο ∆.Σ.
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ) -ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ
ΜΕΣΟ

ΑΡΙΘ.ΜΑΘΗΤΩΝ
(∆ηµ, Γυµν, Λυκ)

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
(εντός, εκτός µε
µικρή κλίση, εκτός
µε µεγάλη κλίση)

ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

20+0+0

37(0+0+37)

127,36

2

254,72

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

0+0+(5+6)

32(1+21+10)

88,67

2

177,34

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

0+0+(4+8)

18(1+17+0)

44,87

2

89,74

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

0+0+(18+13+6)

33(1+32+0)

80,06

2

160,12

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

0+0+11
0+0+(9+6+3)

29(1+28+0)
18(1+17+0)

70,68
44,87

2
2

141,36
89,74
913,02

1+0+0
3+0+0
4+0+0

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
(εντός, εκτός µε
µικρή κλίση, εκτός
µε µεγάλη κλίση)
4,6 (0+0+4,6)
4 (0+0+4)
2(0+2+0)

ΕΥΡΩ
4,29
3,73
1,56

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ
2
3
3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
8,58
11,19
4,68

3+0+0

14(1+13+0)

11,33

2

22,66

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ
ΜΕΣΟ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ

ΑΡΙΘ.ΜΑΘΗΤΩΝ
(∆ηµ, Γυµν, Λυκ)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ΣΥΜΠΤΙΞΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΥ-ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ (ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑ) 6ο
∆.Σ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (-ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ)
ΑΠΙ∆ΙΑ-∆ΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-∆.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΛΑΜΠΕΡΟ-4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ + 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΧΑΝΙΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ -ΖΩΓΡΙ- ΡΑΧΟΥΛΑ -∆.Σ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΡΑΖΙΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
∆ΡΑΚΟΤΡΥΠΑ - ΜΟΥΖΑΚΙ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΞΥΝΟΝΕΡΙ-ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ-ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
ΜΟΥΖΑΚΙ -ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΜΑΡΚΟ - ΠΑΛΑΜΑΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ- ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙ -ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ - ΦΑΝΑΡΙ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΙ- ∆Σ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ- ΜΥΡΙΝΗ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΛΕΥΚΗ -ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΙ- ΕΠΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΙΚΟ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ-ΜΟΥΖΑΚΙ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ)
Ι. ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟ)
ΡΑΧΟΥΛΑ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ - 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΡΑΧΟΥΛΑ - 1ο &2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ - 4οΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ - ΜΟΥΖΑΚΙ ( ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ )
ΜΟΥΖΑΚΙ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΕΛΑΝΘΗ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑ∆ΕΣ- ∆ΑΣΟΧΩΡΙ -ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΖΑΪΜΙ -∆Σ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΑ - 1ο & 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ - ΕΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΒΡΑ - ΚΕ∆ΡΟΣ- ΛΟΥΤΡΟ - 1ο & 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΣ - 1ο & 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΑΣ
ΝΈΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΚΟ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΥΨΕΛΗ - ΣΟΦΑ∆ΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΙΤΕΑ- ΠΑΛΑΜΑΣ- ΜΟΥΣΙΚΟ
ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΜΟΥΣΙΚΟ
ΑΝΑΒΡΑ- ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΟΦΑ∆ΕΣ- ΕΠΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ

2+0+0
3+0+0
0+1+1
16+0+0
0+2+1
0+2+4
0+0+4
0+0+6
0+0+2
0+0+4
0+0+2
0+0+2
0+0+2
0+0+1
0+0+4
0+0+3
0+0+6
0+0+4
0+0+3
0+0+1
0+0+1
0+0+1
0+0+2
0+0+2
0+0+1
0+0+2
0+0+1
0+2+1
0+0+1
0+0+1
0+0+2
0+0+2
0+0+3
0+0+3
0+0+1
0+0+3
0+0+(3+1)
0+0+1
0+0+1
0+0+(3+2)
0+0+(1+1)
0+0+2
0+0+9
0+0+2
0+0+2
0+0+2
0+0+1

35(1+10+24)
8(0+0+8)
33(1+10+22)
6,5(0+0+6,5)
4,6(0+0+4,6)
4(0+0+4)
11(0+0+11)
12(1+6+5)
12(1+6+5)
18(1+17+0)
24,3((0+24,3+0)
32,5(1+10+21,5)
22(1+22+0)
27(1+26+0)
7(1+6+0)
34(1+10+23)
8(0+8+0)
22(1+21+0)
13(1+12+0)
44(1+43+0)
38(1+37+0)
21(1+20+0)
13(1+12+0)
22(1+21+0)
10(0+0+10)
12(0+0+12)
17(1+10+6)
17(1+10+6)
21(1+16+4)
10(0+0+10)
30,5(1+10+19,5)
27(1+27+0)
28(1+27+0)
32(1+31+0)
16(1+15+0)
4(1+3+0)
14(1+13+0)
13,5(1+12,5+0)
7(1+6+0)
40(1+10+29)
33(1+32+0)
38(1+38+0)
25(1+25+0)
31(1+30+0)
21(1+20+0)
29(1+28+0)
18(1+17+0)

31,38
6,24
29,52
6,07
4,29
5,6
10,26
10,53
10,53
14,45
18,95
29,05
17,56
21,46
5,87
30,45
6,24
17,56
10,55
34,72
30,04
16,78
10,55
17,56
9,33
11,2
14,59
14,59
17,4
9,33
27,18
21,46
22,24
25,36
12,89
3,53
11,79
13,74
8,67
36,05
26,14
30,82
20,68
24,58
16,78
23,02
14,45

2
3
2
8
2
8
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
8
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
4
2
2
6
2
2
2
2

62,76
18,72
59,04
48,56
8,58
44,8
20,52
21,06
10,53
14,45
37,9
58,1
35,12
42,92
5,87
60,9
49,92
17,56
21,1
69,44
60,08
33,56
21,1
35,12
18,66
22,4
29,18
29,18
34,8
18,66
54,36
42,92
44,48
50,72
25,78
10,59
11,79
27,48
17,34
144,2
52,28
61,64
124,08
49,16
33,56
46,04
28,9
1883,02

ΑΡΙΘ.ΜΑΘΗΤΩΝ
(∆ηµ, Γυµν, Λυκ)

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
(εντός, εκτός µε
µικρή κλίση, εκτός

ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ (Αφετηρία, Προορισµός)

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ
ΜΕΣΟ

µε µεγάλη κλίση)
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ- Ε.∆.Σ.
ΚΑΛΥΒΙΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ-Ε.∆.Σ.
ΜΟΥΖΑΚΙ-Ε.∆.Σ.
ΣΥΚΕΩΝΑ-ΠΑΛΑΜΑΣ-Ε.∆.Σ.
ΑΝΑΒΡΑ-ΛΙΟΝΤΑΡΙ - Ε.∆.Σ.
ΒΕΛΕΣΙΩΤΕΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ-Ε.∆.Σ.

ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ

4+0+0
1+0+0
2+0+0
3+0+0
2+0+0
1+0+0

3(3+0+0)
44(1+10+33)
28(1+10+17)
34(1+23+10)
33(1+22+10)
50(1+20+29)

3,57
39,78
24,85
28,46
27,68
43,85

ΣΥΝΟΛΟ

Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
13/08/2012
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. 367/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.

2
2
2
2
2
2

7,14
79,56
49,7
56,92
55,36
87,7
336,38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2012-2013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2012

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX / E-MAIL

Ηµεροµηνία: ………………

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

Σφραγίδα / Υπογραφή

Ονοµατεπώνυµο
νοµίµου εκπροσώπου

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο να µην υπερβαίνει τις δέκα (10)σελίδες.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1.

Κατάλογος του στόλου των διαθεσίµων οχηµάτων (αριθµός, τύπος, µέγεθος)

2.

Κατάλογος των δραστηριοτήτων του προσφέροντος της τελευταίας πενταετίας (υπηρεσίες,
πελατολόγιο), που είναι σχετικές µε την υπό ανάθεση υπηρεσία (µεταφορά προσώπων)

3.

Λοιπό πληροφοριακό υλικό (προαιρετική απάντηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2012-2013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ …

Έκπτωση

α/α
δροµολογίου

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Είδος
Μεταφορικού
µέσου

Σύνολο
εµφόρτων
χιλιοµέτρων

Μέγιστο
ηµερήσιο
κόστος
δροµολογίου
(€)

Αριθµός
δροµολογίων
το έτος

ετ
δ

Ολογράφως

Αριθµητικώς
(%)

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(€)

ΜΕ ΦΠΑ (13%)

(τόπος, ηµεροµηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2012-2013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2012-2013

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2012-2013

ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
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1.
ΓΕΝΙΚA
1.1 Αντικείµενο
Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς
συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών του
διαγωνισµού, θα εκτελεστεί από τους ανάδοχους που θα αναδειχτούν, η ανατιθέµενη υπηρεσία
της µεταφοράς των µαθητών του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν
βρέθηκε..
Το αντικείµενο της υπηρεσίας, που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ της Αναλυτικής
∆ιακήρυξης περιλαµβάνει τη µεταφορά των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. από τις
κατοικίες τους προς τα σχολικά συγκροτήµατα και αντίστροφα.
2.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, καταρτίζεται η σχετική σύµβαση,
η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης. Το συµφωνητικό
που υπογράφεται έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα
Το συµφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την προσφορά των αναδόχων, θα διέπεται από το ελληνικό
∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της Αναλυτικής
∆ιακήρυξης και της παρούσας.
Η σύµβαση, που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση του έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό
όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η
απόφαση της διοίκησης, µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
1.
Έχει ολοκληρωθεί το έργο της µεταφοράς των µαθητών µε τη λήξη του σχολικού έτους ή
λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της σύµβασης.
2.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα
από τη σύµβαση.
Οι µειοδότες, στους οποίους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, υποχρεούνται να προσέλθουν µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας µετά την ανακοίνωση της
έγκρισης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από τον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού

3.
3.1

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Γενικά
Έκαστος ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς, κατά τις καθορισµένες ηµέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούµενα
λεωφορεία και λοιπά οχήµατα για τη µεταφορά των µαθητών για τα δροµολόγια που του

έχουν ανατεθεί. Υποχρεώνεται, δε, να ακολουθεί τα δροµολόγια, σύµφωνα µε το συνηµµένο
Παράρτηµα Γ.
3.2
α.

β.

γ.

3.3
α.

β.

∆ροµολόγια – διαδροµές λεωφορείων και λοιπών οχηµάτων
Κάθε όχηµα θα παραλαµβάνει τους µαθητές µπροστά από τον τόπο διαµονής τους
προκειµένου για µαθητές ΣΜΕΑ µε κινητικά προβλήµατα ή από συγκεκριµένο τόπο
συγκέντρωσης για τους λοιπούς µαθητές, ο οποίος έχει καθορισθεί από τον ∆ήµο. Κατά
την επιστροφή θα παραδίδονται οι µαθητές στα σηµεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί.
Το δροµολόγιο του οχήµατος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
µετεγγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Η µη εκτέλεση της µεταφοράς δεν
δικαιολογείται παρά µόνο σε διακοπή της οδικής γραµµής λόγω δυσµενών καιρικών
συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωµάτων κ.λ.π.).
Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν µε την έναρξη της
σύµβασης, καθ’ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα
των δροµολογίων ή τον αριθµό των στάσεων θα γίνονται µόνο από τον διευθυντή του
σχολείου, ύστερα από συνεννόηση µε τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο. Η τυχόν
απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.
Τήρηση ωραρίων
Τα δροµολόγια πρέπει να εκτελούνται επιµελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από
αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη
µεταφορά των µαθητών.
Το πρωί κάθε όχηµα πρέπει να βρίσκεται στην ορισµένη ώρα αναχώρησής του, στο
καθορισµένο σηµείο συνάντησής του συνοδευόµενο µε τον τυχόν συνοδό. Σηµειώνεται ότι
η καθυστέρηση άφιξης του οχήµατος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται µε την έγκαιρη
άφιξη του οχήµατος στο σχολείο.

γ.

Για την αναχώρηση από το σχολείο, µετά τη λήξη των µαθηµάτων, κάθε όχηµα πρέπει να
βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συµφωνηθεί µετά
την λήξη των µαθηµάτων.

δ.

Οι µεταφερόµενοι µαθητές οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισµένο
σηµείο, δηλαδή, τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας πριν από την καθορισµένη ώρα
αναχώρησης από την αφετηρία ή διέλευσης από τις στάσεις. Πρέπει να κάθονται ήσυχα
στα καθίσµατα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας και να µην ενοχλούν τον οδηγό ή τους
συµµαθητές τους.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όχηµα περάσει από τα καθορισµένα σηµεία παράδοσης
και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισµένη ώρα, είναι υποχρεωµένο να περιµένει
µέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των µαθητών και µαθητριών.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει τα δροµολόγια που του έχουν
ανατεθεί, µε υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία,
άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
κυρώσεις.

ε.

στ.

ζ.

Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίµων επιβάλλονται από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..

3.4

Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχηµάτων

α.

Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του ένα όχηµα ανάλογο και εξίσου
κατάλληλο, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άµεση και

κανονική αντικατάσταση κάθε οχήµατος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε
την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου.
β.
γ.

δ

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς
των µαθητών και µαθητριών, µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί ή λεωφορείου).
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχηµα, που θα
χρησιµοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους µαθητές και
µαθήτριες, που θα χρησιµοποιούν κάθε δροµολόγιο.
Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήµατα, που αναφέρονται στη σύµβασή του
για τη µεταφορά των µαθητών και µαθητριών και για τη µονιµότητα των οχηµάτων. ∆εν
επιτρέπεται η αντικατάστασή τους µε άλλα χωρίς λόγο. Αντικατάσταση επιτρέπεται µόνο
λόγω βλάβης του οχήµατος, στις περιπτώσεις όµως αυτές, τούτο γνωστοποιείται εγκαίρως
στον διευθυντή του σχολείου.

ε

Σε περίπτωση πώλησης του οχήµατος, πρέπει να περιλαµβάνεται στο πωλητήριο
συµβόλαιο όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της
εργασίας, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στη σύµβαση.

3.5
α.

Προσωπικό του αναδόχου
Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή στα λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον
οδηγό, τον/την συνοδό, τους µεταφερόµενους µαθητές και µαθήτριες και τους
εκπαιδευτικούς, που, ενδεχοµένως, µεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών
περιπάτων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί αρχείο µε το προσωπικό και τις ώρες
εκτέλεσης του δροµολογίου για τη µεταφορά των µαθητών και µαθητριών, να εποπτεύει
την κανονική εκτέλεση του έργου της µεταφοράς και να αναλαµβάνει την άµεση ρύθµιση
κάθε σχετικού ζητήµατος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωµαλίας ή εµποδίου
και γενικά να λαµβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο µέτρο για την κανονική
εκτέλεση του έργου της µεταφοράς των µαθητών και µαθητριών.

β.

γ.

Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή εκτέλεση του
δροµολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει
την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στο
εκάστοτε εντεταλµένο πρόσωπο του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε., την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.

δ.

Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη
διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας.

3.6
α.

Τροποποιήσεις των δροµολογίων
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δηµιουργηθούν νέες ανάγκες
µεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, δύναται ο ∆ήµος να προβεί σε τροποποίηση
υφισταµένων δροµολογίων την οποία έκαστος ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως.

β.

Οι ανάδοχοι παραιτούνται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου Σφάλµα! Το
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης
των προβλεπόµενων στο Παράρτηµα Γ δροµολογίων.

4.
α.

Ο∆ΗΓΟΙ – ΣΥΝΟ∆ΟΙ
Οι µετακινήσεις των µαθητών και µαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό
κρίνεται απαραίτητο από τον οικείο ∆ήµο προκειµένου για µαθητές της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης θα γίνονται µε τη συνοδεία συνοδών, που η αποζηµίωσή τους βαρύνει τους
ανάδοχους. Το κόστος των συνοδών συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό της
Υπηρεσίας και έχει συνεκτιµηθεί στην προσφορά έκαστου αναδόχου.

β.

Οι οδηγοί των χρησιµοποιούµενων λεωφορείων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόµου
οριζόµενα προσόντα (κατάλληλη επαγγελµατική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού
κ.λ.π.).

γ.

Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, έκαστος ανάδοχος πρέπει να δώσει στην αναθέτουσα
Αρχή, αν του ζητηθούν, στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσίας, και αν χρειαστεί απόσπασµα
ποινικού µητρώου και πιστοποιητικού υγείας.

δ.

Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή
συνοδού, αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια
διαπληκτισµούς µε µαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα
και τεκµηριωµένα. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ήµος Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε. δύναται, µετά τη διαπίστωση των καταγγελλοµένων, να ζητήσει
µέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριµένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο,
υποχρεωµένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5)
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση.
Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να
είναι ενδεδυµένοι ευπρεπώς και η συµπεριφορά τους προς τους µαθητές/µαθήτριες, τους
εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεµη και σοβαρή.
Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθηµερινά από τον
διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο
σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό.

ε.

στ.

5.
α.

β.

γ.

δ.
ε.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Η µεταφορά των µαθητών και µαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε λεωφορεία
ή επιβατικά οχήµατα ∆.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν
οι ισχύοντες σχετικοί νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις και
αστυνοµικές διατάξεις για τη µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική
εµφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενηµερωµένο πιστοποιητικό καταλληλότητας
(Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δηµόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.,
σύµφωνα µε τον νόµο. Τα οχήµατα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστηµα ασύρµατης
επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν µεταξύ τους, µε το µε το γραφείο
του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετεί. Έκαστος ανάδοχος υποχρεώνεται να
γνωστοποιήσει το σύστηµα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετεί. Επίσης,
θα διαθέτουν κλιµατισµό (ζεστό-κρύο).
Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθµό θέσεων για τον αριθµό των προσώπων που θα
µεταφέρουν. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθµοι ή όρθιοι
επιβάτες. Η προσφορά των διαγωνιζοµένων θα περιλαµβάνει επακριβώς τον τύπο των
οχηµάτων, που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήµατος Γ.
Οι ανάδοχοι είναι οι µόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόµο για την τήρηση των παραπάνω
όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνον τυχόν ευθύνες.
Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Μεταφορών &
Επικοινωνιών µε αριθµό 43917/5066/14.9.2006 (ΦΕΚ Β’ 1468/4-10-2006), τα λεωφορεία
που θα αναλάβουν το έργο της µεταφοράς νηπίων και µαθητών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωµένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιηµένες σύµφωνα µε την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή
νεώτερη) ή τον κανονισµό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή µε κάθε άλλη µεταγενέστερη
προσαρµογή του εν λόγω κανονισµού), µε τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε».

στ.

ζ.

Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά
στερεωµένες επί του καθίσµατος, ώστε να παρέχουν την επιζητούµενη προστασία και
χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση, µεταφοράς νηπίων και µαθητών, ανεξάρτητα από
το µήκος της διαδροµής.
Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο
µπροστινό και στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ.

6.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

α.

Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιµοποιείται από τον
ανάδοχο για το έργο της µεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των
επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές ζηµίες, όπως επίσης και την κατά νόµο
ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες.

β.

Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συµβατικό χρόνο της
σύµβασης µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες
και τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης.

γ.

Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήµατα, που θα
χρησιµοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόµενη από τον νόµο ελάχιστη
ασφαλιστική κάλυψη για σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζηµίες
τρίτων.

δ.

Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για επιβίβασή τους
στο µεταφορικό µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συµφωνηµένα σηµείαστάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήµατος.

ε.

Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και αστικά, για
τυχόν τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα,
αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους.
7.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ.
7.1 Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δροµολογίων της διακήρυξης γίνεται σύµφωνα µε το µαθηµατικό
τύπο που ισχύει λαµβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του
δροµολογίου.

7.2 Τα νέα δροµολόγια τα οποία προκύπτουν µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης κοστολογούνται
σύµφωνα µε το µαθηµατικό τύπο που ισχύει. Για την ανάθεσή τους η Οικονοµική Επιτροπή καλεί
όλους τους ανάδοχους της σύµβασης να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες οφείλουν να είναι ίσες ή
κατώτερες του ποσού που προκύπτει από την τεκµαρτή έκπτωση της προσφοράς έκαστου
αναδόχου. Η τεκµαρτή έκπτωση προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη την προσφορά για το σύνολο των
δροµολογίων στα οποία είναι ανάδοχος και του αντίστοιχου προϋπολογισµού δηµοπράτησης. Σε
περίπτωση µη υποβολής προσφορών για κάθε νέο δροµολόγιο διενεργείται κλήρωση µεταξύ των
αναδόχων και εκείνος ο οποίος κληρώνεται εκτελεί το δροµολόγιο µε τη τιµή υπολογίζεται
σύµφωνα που προκύπτει σύµφωνα µε την τον µαθηµατικό τύπο της ΚΥΑ 35415/28-7-2011.
7.3 Η πληρωµή των αναδόχων γίνεται σύµφωνα µε τη προσφορά τους. Η δαπάνη ανά δροµολόγιο και
µήνα υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέση τιµή καυσίµου του µηνός όπως ορίζεται από τις αρµόδιες
τοπικές αρχές.
Οι πληρωµές θα γίνονται σε EURO. Για την πληρωµή του ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα
απαιτούµενα από τον νόµο δικαιολογητικά, ήτοι:
Βεβαίωση του διευθυντή του κάθε σχολείου που εξυπηρετεί έκαστο δροµολόγιο για
την πραγµατοποίηση των δροµολογίων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1δ της ΚΥΑ
αρ.35415/28-7-2011
Τιµολόγιο του αναδόχου

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Οι κρατήσεις και φόροι επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
- ΤΑ∆ΚΥ 2% ( 1,5% υπέρ ΤΕΑ∆Υ και 0,5% Τ.Π.∆.Υ.)
- Φόρος εισοδήµατος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.

8.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8.1

Έκαστος ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύµβασης.
Οποιαδήποτε µεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη µε το µέγεθος και τη
διάρκεια της παράβασης.
Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα
Αρχή δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναµεί
τουλάχιστον µε το ηµερήσιο κόστος µεταφοράς των δροµολογίων, των οποίων είχε
αναλάβει την υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το
τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις:
α.

β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
8.2

8.3

8.4
9.
9.1

9.2

Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση,
δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα
οχήµατα για όλους τους µαθητές.
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία
του ή/και στο σχολείο το πρωί.
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο για
την επιστροφή των µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα.
Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και
των στάσεων, εκτός από τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς.
Απουσία συνοδού από τη διαδροµή.
Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν.

Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο µεταφορέας
κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σφάλµα! Το
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε..
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα µέλη της ένωσης.
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να
υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
ή την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν,
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και καλείται να υπογράψει τη σύµβαση ο αµέσως
επόµενος στην κατάταξη υποψήφιος. Έκπτωτος, επίσης, κηρύσσεται ο ανάδοχος κατά τις
διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 28/1980.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή τη σύµβαση
όταν:
α.
β.

Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το δροµολόγιο δεν εκτελέστηκε χωρίς δική του
υπαιτιότητα.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

9.3

9.4

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Κατάπτωση, ολική ή µερική, της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, κατά περίπτωση.
β.
Εκτέλεση του δροµολογίου µεταφοράς µαθητών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου,
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.∆/τος 28/1980.
Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται
ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα µίσθωση για την εκτέλεση
του δροµολογίου, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται και µε βάση τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του µεταφορέα γίνεται σύµφωνα µε τη παρ.7
του άρθρου 50 του Π.∆/τος 28/1980.
Σε περίπτωση που η εκτέλεση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών σε βάρος εκπτώτου
µεταφορέα γίνεται µε τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό
του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από
την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό
ποσό.

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
10.1 Η σύµβαση διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως
προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ
αφορµής της, η αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
10.2 Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου
2007 (L 335).
10.3 Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης επιλύονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει µετά την
εφαρµογή του Ν.3852/2010.
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 13/08/2012
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. 367/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20122013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
∆ΗΜΟΣ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
Αριθ. πρωτ……………………………………..

Στ.. ……………… σήµερα …………………… ηµέρα ………………….. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
1. Ο ∆ήµος Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., νοµίµως εκπροσωπούµενος από το ∆ήµαρχο
του.
2. (Ανάδοχος) µε
το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει ……………………………….. (.
ΑΦΜ:…………………, ∆ΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., νοµίµως εκπροσωπούµενος από τον
…………………………………..
στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. για το Σχολικό Έτος 2012-2013 µε την υπ’ αριθ. ..........
απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. ………….. εγκριτική απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο ∆ήµος αποφάσισε την διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. για το Σχολικό Έτος
2012-2013, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την _________________ ενώπιον της αρµοδίας
επιτροπής διαγωνισµού, βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης που συνέταξε η υπηρεσία
του ∆ήµου και θεωρήθηκε αρµοδίως την………………./20……. 7.
Η Οικονοµική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την……………………20….., αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των
συµµετεχόντων, αποφάσισε, µε την υπ’ αριθ. ……..………….. απόφασή της, την κατακύρωση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού στον (Ανάδοχο) σύµφωνα µε τον συνηµµένο στο παρόν συµφωνητικό πίνακα δροµολογίων και σύµφωνα µε
την προσφερόµενη έκπτωση για έκαστο δροµολόγιο.
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, ποσού ……………………
ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η µεταφορά των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
∆ήµου Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. από σύµφωνα µε τα δροµολόγια του συνηµµένου
πίνακα µε τα οχήµατα του αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της
προσφοράς της αναδόχου.
Άρθρο 2
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και µέχρι την περαίωση του έργου της µεταφοράς των
µαθητών του ∆ήµου, λαµβάνοντας υπόψη το αναφερόµενο στο άρθρο 5 δικαίωµα προαίρεσης.
Άρθρο 3
Αµοιβή
Η αµοιβή ανά δροµολόγιο του αναδόχου προκύπτει σύµφωνα µε την προσφορά του που είναι το γινόµενο του µέγιστου
ηµερήσιου κόστους του δροµολογίου επί τον αριθµό των δροµολογίων που πραγµατοποιεί εντός του συµβατικού χρόνου,
εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος, που έχει προσφέρει. Η προσφορά του µειοδότη
αναπροσαρµόζεται ανά µήνα σύµφωνα µε παράρτηµα της 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. και την παράγραφο 7.3 της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
Η συνολική αµοιβή του αναδόχου είναι το άθροισµα των αµοιβών ανά δροµολόγιο για το σύνολο των δροµολογίων που
είναι ανάδοχος.

Στην αµοιβή δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ
Ο ανάδοχος συµφωνεί ότι δεν θα διεκδικήσει καµία αποζηµίωση στις µη πραγµατοποίηση δροµολογίων
• Στις ηµέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση µε τον διευθυντή κάθε σχολείου.
• Στις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο, λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού
προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε τον διευθυντή του κάθε σχολείου. Επίσης, στην περίπτωση
που δεν θα εκτελεστεί το δροµολόγιο λόγω ασθενείας των µεταφεροµένων µαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι
θα υπάρξει ενηµέρωση του αναδόχου από τον διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την
εκτέλεση του δροµολογίου.
• Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιούνται δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραµένουν
κλειστά, µε απόφαση ∆ηµάρχου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου.
• Στην περίπτωση υπογραφής της σύµβασης µετά την έναρξη του σχολικού έτους για τα µη εκτελεσθέντα
δροµολόγια λόγω αυτής της καθυστέρησης.

Άρθρο 4
Τρόπος καταβολής αµοιβής
1. Η καταβολή της αµοιβής θα γίνεται σε διαστήµατα όχι µικρότερα του µηνός και σύµφωνα µε την προσφορά του
αναδόχου.
2. Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις κατά νόµο κρατήσεις. Οι κρατήσεις και φόροι επί της συνολικής συµβατικής
αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
. - ΤΑ∆ΚΥ 2% ( 1,5% υπέρ ΤΕΑ∆Υ και 0,5% Τ.Π.∆.Υ.)
- Φόρος εισοδήµατος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.
3. Οι πληρωµές θα γίνονται σε EURO. Για την πληρωµή του, ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από το
νόµο δικαιολογητικά, ήτοι:
- Βεβαίωση του διευθυντή του κάθε σχολείου που εξυπηρετεί έκαστο δροµολόγιο για την πραγµατοποίηση των
δροµολογίων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1δ της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011
- Τιµολόγιο του αναδόχου
- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Άρθρο 5
∆ικαίωµα Προαίρεσης
Ο ∆ήµος µπορεί να ασκήσει προβλεπόµενο δικαίωµα προαίρεσης µέχρι 20% της παρούσας σύµβασης, χωρίς δικαίωµα
άρνησης του αναδόχου, είτε για συµπληρωµατικές υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο, όταν προκύψουν νέες ανάγκες
µεταφοράς µαθητών µε την αντίστοιχη επιβάρυνση των κοµίστρων, όπως αυτή υπολογίζεται, είτε για παράταση ισχύος της
σύµβασης για το επόµενο σχολικό έτος (2012-2013), µέχρι τη σύναψη της σύµβασης, πάντοτε εντός των πλαισίων της
ανωτέρω προαίρεσης.
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι ο ∆ήµος δύναται να ακυρώνει δροµολόγια, αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτά
καλυφθούν από δηµόσια ή δηµοτική συγκοινωνία και δηλώνει ότι δεν θα διεκδικήσει καµία αποζηµίωση για αυτό.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις αναδόχου
Α.1
Γενικά
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κατά τις καθορισµένες
ηµέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούµενα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα για τη µεταφορά των µαθητών
στα δροµολόγια του συνηµµένου πίνακα, σύµφωνα µε τη διακήρυξη.
Α.2
∆ροµολόγια – διαδροµές λεωφορείων και λοιπών οχηµάτων
α. Κάθε όχηµα θα παραλαµβάνει τους µαθητές µπροστά από τον τόπο διαµονής τους προκειµένου για µαθητές ΣΜΕΑ µε
κινητικά προβλήµατα ή από συγκεκριµένο τόπο συγκέντρωσης για τους λοιπούς µαθητές, ο οποίος έχει καθορισθεί από
τον ∆ήµο. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι µαθητές στα σηµεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί.
β. Το δροµολόγιο του οχήµατος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή µετεγγράφονται µαθητές ή αλλάζει η
κατοικία τους. Η µη εκτέλεση της µεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά µόνο σε διακοπή της οδικής γραµµής λόγω
δυσµενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωµάτων κ.λ.π.).

γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν µε την έναρξη της σύµβασης, καθ’ υπόδειξη των
διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δροµολογίων ή τον αριθµό των στάσεων θα γίνονται µόνο
από τον διευθυντή του σχολείου, ύστερα από συνεννόηση µε τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο. Η τυχόν απόκλιση
ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.
Α.3
Τήρηση ωραρίων
α. Τα δροµολόγια πρέπει να εκτελούνται επιµελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων και η
ασφαλής και απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών.
β. Το πρωί κάθε όχηµα πρέπει να βρίσκεται στην ορισµένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισµένο σηµείο συνάντησής
του συνοδευόµενο µε τον τυχόν συνοδό. Σηµειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήµατος στην αφετηρία, δεν
υποκαθίσταται µε την έγκαιρη άφιξη του οχήµατος στο σχολείο.
γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, µετά τη λήξη των µαθηµάτων, κάθε όχηµα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του
σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συµφωνηθεί µετά την λήξη των µαθηµάτων.
δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχηµα περάσει από τα καθορισµένα σηµεία παράδοσης και παραλαβής νωρίτερα από
την καθορισµένη ώρα, είναι υποχρεωµένο να περιµένει µέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των µαθητών και
µαθητριών.
ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει τα δροµολόγια που του έχουν ανατεθεί, µε υπαιτιότητά της, τότε
αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόµενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου
από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
στ. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίµων επιβάλλονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου.
Α.4
Οδηγοί - Συνοδοί
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή στα λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την συνοδό, τους
µεταφερόµενους µαθητές και µαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που, ενδεχοµένως, µεταφέρονται στην περίπτωση των
σχολικών περιπάτων.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί αρχείο µε το προσωπικό και τις ώρες εκτέλεσης του δροµολογίου για τη
µεταφορά των µαθητών και µαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της µεταφοράς και να
αναλαµβάνει την άµεση ρύθµιση κάθε σχετικού ζητήµατος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωµαλίας ή εµποδίου
και γενικά να λαµβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο µέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της µεταφοράς
των µαθητών και µαθητριών.
γ. Οι µετακινήσεις των µαθητών και µαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το ∆ήµο
προκειµένου για µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θα γίνονται µε τη συνοδεία συνοδών, που η αποζηµίωσή τους
βαρύνει τον ανάδοχο.
δ. Οι οδηγοί των χρησιµοποιούµενων λεωφορείων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόµου οριζόµενα προσόντα
(κατάλληλη επαγγελµατική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.).
ε. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, ο ανάδοχος πρέπει να δώσει στο ∆ήµο, αν της ζητηθούν, στοιχεία ταυτότητας,
προϋπηρεσίας, και αν χρειαστεί απόσπασµα ποινικού µητρώου και πιστοποιητικού υγείας.
στ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, αν αυτός/ή παρουσιάσει
δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισµούς µε µαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο
καταγγελθεί έγγραφα και τεκµηριωµένα. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ήµος δύναται, µετά τη διαπίστωση των
καταγγελλοµένων, να ζητήσει µέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριµένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο,
υποχρεωµένου του τελευταίας να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη
ειδοποίηση.
ζ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυµένοι ευπρεπώς και
η συµπεριφορά τους προς τους µαθητές/µαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεµη και
σοβαρή.
η. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθηµερινά από τον διευθυντή κάθε σχολείου, τον
οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό.
Α.5
Τροποποιήσεις των δροµολογίων
α. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δηµιουργηθούν νέες ανάγκες µεταφοράς για οποιονδήποτε
λόγο, δύναται ο ∆ήµος να προβεί σε τροποποίηση υφισταµένων δροµολογίων την οποία ο ανάδοχος αποδέχεται άνευ
αντιρρήσεως.
β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των
προβλεπόµενων στο άρθρο 1 δροµολογίων.
Α.6.
Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήµατα
α. Η µεταφορά των µαθητών και µαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε τα λεωφορεία ή επιβατικά οχήµατα ∆.Χ
του αναδόχου που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Τα λεωφορεία που εκτελούν τα δροµολόγια πρέπει να πληρούν
τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις και αστυνοµικές διατάξεις για τη µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
β. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εµφάνιση και καθαρά.
Θα έχουν απαραίτητα ενηµερωµένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από

δηµόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύµφωνα µε τον νόµο. Τα οχήµατα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστηµα ασύρµατης
επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν µεταξύ τους, µε το µε το γραφείο της αναδόχου και τα σχολεία
που εξυπηρετεί. Η ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστηµα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που
εξυπηρετεί. Επίσης, θα διαθέτουν κλιµατισµό (ζεστό-κρύο).
γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθµό θέσεων για τον αριθµό των προσώπων που θα µεταφέρουν. Σε καµία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθµοι ή όρθιοι επιβάτες.
δ. Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στον νόµο για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει
αποκλειστικά και µόνον τυχόν ευθύνες.
ε. Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών µε αριθµό
43917/5066/14.9.2006 (ΦΕΚ Β’ 1468/4-10-2006), τα λεωφορεία που θα αναλάβουν το έργο της µεταφοράς νηπίων και
µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωµένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν
τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιηµένες σύµφωνα µε την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισµό 44/03 της
ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή µε κάθε άλλη µεταγενέστερη προσαρµογή του εν λόγω κανονισµού), µε τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε».
στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωµένες επί του καθίσµατος, ώστε
να παρέχουν την επιζητούµενη προστασία και χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση, µεταφοράς νηπίων και µαθητών,
ανεξάρτητα από το µήκος της διαδροµής.
Α.7
Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχηµάτων
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή της ένα όχηµα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, σύµφωνα µε τους
όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική αντικατάσταση κάθε οχήµατος, που για οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου.
β. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των µαθητών και µαθητριών, µε
τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί ή λεωφορείου).
γ. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχηµα, που θα χρησιµοποιηθεί να είναι τέτοιας
χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους µαθητές και µαθήτριες, που θα χρησιµοποιούν κάθε δροµολόγιο.
δ. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήµατα, που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση για τη µεταφορά των
µαθητών και µαθητριών και για τη µονιµότητα των οχηµάτων. ∆εν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους µε άλλα χωρίς λόγο.
Αντικατάσταση επιτρέπεται µόνο λόγω βλάβης του οχήµατος, στις περιπτώσεις όµως αυτές, τούτο γνωστοποιείται
εγκαίρως στον διευθυντή του σχολείου.
ε. Σε περίπτωση πώλησης του οχήµατος, πρέπει να περιλαµβάνεται στο πωλητήριο συµβόλαιο όρος ότι ο νέος αγοραστής
υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρούσα σύµβαση.
Α.8.
Ασφαλιστική Κάλυψη
α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιµοποιείται από την ανάδοχο για το έργο της µεταφοράς,
πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές ζηµίες, όπως επίσης και την
κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες.
β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συµβατικό χρόνο της σύµβασης µεταφοράς. Τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης.
γ. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήµατα, που θα χρησιµοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την
προβλεπόµενη από τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές
ζηµίες τρίτων.
δ. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο µεταφορικό µέσο, µέχρι
την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήµατος.
ε. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυµατισµούς, όσο αυτοί
βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους.
Άρθρο 7
Τιµολόγηση τροποποιηµένων υφισταµένων και νέων δροµολογίων
Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δροµολογίων της διακήρυξης γίνεται σύµφωνα µε το µαθηµατικό τύπο που ισχύει
λαµβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς της αναδόχου του δροµολογίου.

Άρθρο 8
Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων
1. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Οποιαδήποτε µεταβολή ή παραποίησή
της επισύρει ποινή ανάλογη µε το µέγεθος και τη διάρκεια της παράβασης.
Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε ο ∆ήµος δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον
ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ηµερήσιο κόστος µεταφοράς των δροµολογίων, των οποίων
έχει αναλάβει την υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής
ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις:

α. Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση, δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου
οχήµατος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα για όλους τους µαθητές.
β. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί.
γ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο για την επιστροφή των µαθητών, το
µεσηµέρι ή το απόγευµα.
δ. Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και των στάσεων, εκτός από
τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
ε. Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
στ. Απουσία συνοδού από τη διαδροµή.
ζ. Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν.
2. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου.
3. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.

Άρθρο 9
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 28/1980.
2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση όταν:
α. Το δροµολόγιο δεν εκτελέστηκε χωρίς δικού του υπαιτιότητα.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύµβαση θα της επιβληθούν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.το οποίο υποχρεωτικά θα την καλέσει προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση, ολική ή µερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
β. Εκτέλεση του δροµολογίου µεταφοράς µαθητών σε βάρος της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.∆/τος
28/1980. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του ∆ήµου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε
βάρος του. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που πραγµατοποιείται νέα µίσθωση για την εκτέλεση
του δροµολογίου, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται
και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου γίνεται σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 50 του Π.∆/τος 28/1980.
Άρθρο 10
Επίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
1. Η σύµβαση διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής της, ο ∆ήµος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
2. Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και δεν επιλυθούν συµφώνα µε τα
ανωτέρω, επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει µετά την εφαρµογή
του Ν.3852/2010.
Άρθρο 11
Λύση της σύµβασης
Η σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα
συµβαλλόµενα µέρη.
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