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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα, 13-7-2016

ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 184929/5247

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 26346

: Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β΄

Ταχ.Κώδικας : 26110

Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου (επί της διακήρυξης)
Τηλέφωνο: 2613 613411
Fax: 2610 490163

E-mail: m.diamantopoulou@achaia.pde.gov.gr
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΟΥ ΑΡ. 27 ΤΟΥ ΠΔ. 60/2007
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)

(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής
καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών)

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 55.000.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε. Ε.
ΟΧΙ

13/07/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΕΚ

22/07/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

22/07/2016
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΔΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

Η διαδικτυακή πύλη

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣΑ

22/07/2016

w w w. p r o m i t h e u s . g o v. g r

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

25/07/2016

22/08/2016

ημέρα Δευτέρα

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

30/06/2020

ημέρα Δευτέρα

και ώρα 09:00π.μ.

και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και στο άρθρο 6 της υπ' αριθμ. Π1/2390/2013 Υπουργικής
Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις

διατάξεις

του

Ν.3852/2010

«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α/7-6-2010), όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11- 4-201 2) και τον Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/τ.Α/14-4-2014) και ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του Π.Δ.132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ.

3.

Τις διατάξεις του Ν.3861/201 0 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

225/τ.Α΄/27.12.2010).

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
- Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010)

4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
- εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 η ς Φεβρουαρίου
1992

( L76), όπως τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

11/12/2007

(L335)»

(ΦΕΚ

173/Α), όπως

5. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-201 1) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 2
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Αντικατάσταση

του

έκτου

κεφαλαίου

του

Ν.3588/2007

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»

(πτωχευτικός

κώδικας)

-

6. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 120/29-5-2013), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ
20 του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/7-4-2014)

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/201 4 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014)

8. Τις διατάξεις του Ν.4281/201 4 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1650/τ.Α/ 8-8-

9.

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014).

10. Τις διατάξεις του

Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και

των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».

11. Τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο επιτελικών
στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης,
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»

12. Το άρθρο 7 και άρθρο 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α’206/26-10-2012) – «Κύρωση της Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α’ 171)»,
μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.

13. Τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’279/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’30/14-2-2005).

14. Την με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης

και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005».

15. Την αριθμ. Π1/2380/12 (ΦΕΚ 3400Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων –
Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου.

16. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο».
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17. Το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ Α’161/30-11-2015) «Κύρωση της από 26-08-2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102).

18. Τις διατάξεις του Ν.2446/1996 (ΦΕΚ 276/τ.Α/1996) Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ
284/τ.Α/1977) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις».

19. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

20. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.Α/1998) «Περί ρύθμισης θεμάτων
Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ
150/τ.Α/10.07.2007).

22. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005

23. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».

24. Τις διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159Α’/3-8-1995), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2372/1996

(ΦΕΚ Α29/28-2-1996) άρθρο 11 και τον Ν.2414/1996 (ΦΕΚ Α’135/25-6-1996) άρθρο 14 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α’66/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

25. Την υπ' αρ. Π1 /2390/16-10-2013 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με
θέμα:

«Τεχνικές

λεπτομέρειες

και

διαδικασίες

λειτουργίας

του

Εθνικού

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/τ.B/21-10-2013)

Συστήματος

26. Την υπ' αρ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

27. Τις υπ’ αριθμ. 296693/5006/03-11-2014 και 296694/5007/03-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3081/τ.Β΄/17-112014) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους

άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

28. Την αριθμ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση Περιφερειάρχη, περί ορισμού προέδρου
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 639/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16-10-2014.

29. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ 1301/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

30. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
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31. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (ΦΕΚ 1876/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση με θέμα

«Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών
πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω
των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων».

32. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/τ.Β/2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της
ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη

γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΐΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή
ΝΠΙΔ».

33. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης,
ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού
πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών), ως
Εντεταλμένων Γραφείων» (ΦΕΚ 1876/τ. Β'/13-6-2012).

34. Την

με

αριθμό.

24001/11.6.2013

Κ.Υ.Α.

«Μεταφορά

μαθητών

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449/τ.Β/14.6.2013) όπως αυτή ισχύει»
και ειδικά το άρθρο 2 του Κεφ. Γ' (εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη διαδικασία
των προηγούμενων παραγράφων η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 118/2007, τη μεταφορά των
μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους
ασφαλούς μεταφοράς).

35. Την

με

αρ.

40701/11.10.2013

24001/11.6.2013».

«Συμπλήρωση

κοινής

Υπουργικής

Απόφασης

της

36. Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υπ'
αρ. 24001/11.6.2013 ΚΥΑ».

37. Την υπ' αρ. 31636 Απόφαση «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ'αρ. 24001/11-6-2013
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1449 Β /14-6-2013), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1931/ τ.Β /9-9-2015/)

38. Το με αρ. πρωτ 14953/22/18-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,
Εμπορίου και Τουρισμού προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την χωροταξική
κατανομή των μαθητών της Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2016-2017.

39. Τα υπ’ αρ.3051/11-03-2016 και Φ27/1971/16-02-2016 απαντητικά έγγραφα των Δ/νσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την χωροταξική
κατανομή των μαθητών της Π.Ε. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2016-2017.

40. Το με αρ. πρωτ. 15990/187/19-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας προς τις
Δ/νσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηλείας σχετικά με την χωροταξική κατανομή των μαθητών της Π.Ε.
Ηλείας για το σχολικό έτος 2016-2017.

41. Τα

υπ’

αρ.767/09-02-2016

και

887/04-02-2016

απαντητικά

έγγραφα

των

Δ/νσεων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηλείας σχετικά με την χωροταξική
κατανομή των μαθητών της Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2016-2017.
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42. Το υπ’ αρ. πρωτ. 16101/555/19-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας

προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με την

χωροταξική κατανομή των μαθητών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας το σχολικό έτος 2016-2017.

43. Τα υπ’ αρ. 05/01/59/26-01-2016 και 726/08-02-2016 απαντητικά έγγραφα των Δ/νσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με την
χωροταξική κατανομή των μαθητών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2016-2017.

44. Το με αρ. πρωτ. 12289/18/14-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,
Εμπορίου και Τουρισμού προς την Δ/νση Διοίκησης Π.Δ.Ε. σχετικά με την διάθεση ίδιων
μεταφορικών μέσων της Π.Ε. Αχαΐας για την μεταφορά των μαθητών.

45. Το υπ’ αρ. 25321/421/28-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με το
οποίο η Π.Ε. Αχαΐας δεν διαθέτει ίδια μέσα για την μεταφορά των μαθητών.

46. Το υπ’ αρ. 15096/176/18-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας προς την Δ/νση
Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Ηλείας σχετικά με την διάθεση ίδιων μεταφορικών μέσων της Π.Ε.
Ηλείας για την μεταφορά των μαθητών.

47. Το υπ’ αρ. 26815/790/01-02-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας ,
σύμφωνα με το οποίο η Π.Ε. Ηλείας δεν διαθέτει ίδια μέσα για την μεταφορά των μαθητών.

48. Την υπ’ αρ. 14841/516/18-01-2016 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας , σύμφωνα με το οποίο η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δεν διαθέτει ίδια μέσα για
την μεταφορά των μαθητών.

49. Το με αρ. πρωτ. 12176/17/14-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,

Εμπορίου και Τουρισμού προς τους Δήμους της Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την διάθεση ίδιων

50.

μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των μαθητών της Π.Ε. Αχαΐας.

Τα υπ’ αρ. 28360/Π1585/10-03-2016, 70/631/22-02-2016, 1564/22-01-2016, 1543/29-01-2016,

470/22-01-2016, 307/19-01-2016 απαντητικά έγγραφα- βεβαιώσεις των Δήμων Πατρέων,

Αιγιάλειας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων σύμφωνα με τα οποία αφενός οι
Δήμοι ή μέρος αυτών δεν έχει χαρακτηρισθεί ως «αστική περιοχή» σύμφωνα με την διαδικασία

του άρθρου 7 του Ν.2963/2001 (ΦΕΚ268/τ.Α΄/23.11.2011) και τα οριζόμενα στην Υ.Α. αρ. οικ.
Β.54871/4060/2003 (ΦΕΚ1364/τ.Β΄/23.09.2003).και αφετέρου ότι δεν διαθέτων ίδια μεταφορικά
μέσα για την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου τους.

51. Το υπ’ αρ. 15093/175/18-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας προς τους

Δήμους της Π.Ε. Ηλείας σχετικά με την διάθεση ίδιων μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των
μαθητών της Π.Ε. Ηλείας.

52. Τα υπ’ αρ. 781/05-02-2013, 1432/03-02-2016, 921/03-02-2016, 553/05-02-2016, 489/22-012016, 3638/08-02-2016, 2598/Δ4/264 απαντητικά έγγραφα- Βεβαιώσεις των Δήμων Ζαχάρως,

Πηνειού, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργου και

Ήλιδας, σύμφωνα με τα οποία δεν διαθέτων ίδια μεταφορικά μέσα για την μεταφορά των
μαθητών που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου τους.
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53. Το υπ’ αρ. 15093/175/18-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας προς τους
Δήμους της Π.Ε. Ηλείας σχετικά με το αν κάποιος Δήμος ή μέρος αυτού έχει χαρακτηρισθεί ως
«αστική περιοχή» σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.2963/2001.

54. Τα υπ’ αρ. 593/29-01-2016, 735/20-01-2016, 921/03-02-2016, 553/29-01-2016, 489/28-01-

2016, 489/28-01-2016, 1968/02-02-2016, 2435/Δ4/242 απαντητικά έγγραφα- Βεβαιώσεις των
Δήμων

Ζαχάρως,

Πηνειού,

Ανδραβίδας-Κυλλήνης,

Ολυμπίας, Πύργου και Ήλιδας , σύμφωνα με τα οποία

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων,

Αρχαίας

οι Δήμοι ή μέρος αυτών δεν έχει

χαρακτηρισθεί ως «αστική περιοχή» σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.2963/2001
(ΦΕΚ268/τ.Α΄/23.11.2011)

(ΦΕΚ1364/τ.Β΄/23.09.2003).

και

τα

οριζόμενα

στην

Υ.Α.

αρ.

οικ.

Β.54871/4060/2003

55. Το υπ’ αρ. 14845/517/18-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού της Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας προς τους Δήμους της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με το αν κάποιος
Δήμος ή μέρος αυτού έχει χαρακτηρισθεί ως «αστική περιοχή» σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 7 του Ν.2963/2001

και αν διαθέτουν ίδια μεταφορικά μέσα για την μεταφορά των

μαθητών της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

56. Τα υπ’ αρ. 1581/22-01-2016, 1080/28-01-2016,458/22-01-2016, 4242/26-01-2016, 615/22-01-

2016, 888/22-01-2016, 217/10-03-2016 απαντητικά έγγραφα- Βεβαιώσεις των Δήμων
Ναυπακτίας, Ι.Π.Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Αγρινίου, Ακτίου- Βόνιτσας, Αμφιλοχίας και Θέρμου ,

σύμφωνα με τα οποία αφενός οι Δήμοι ή μέρος αυτών δεν έχει χαρακτηρισθεί ως «αστική
περιοχή» σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.2963/2001 (ΦΕΚ268/τ.Α΄/23.11.2011)

και τα οριζόμενα στην Υ.Α. αρ. οικ. Β.54871/4060/2003 (ΦΕΚ1364/τ.Β΄/23.09.2003).και
αφετέρου ότι δεν διαθέτων ίδια μεταφορικά μέσα για την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν σε
σχολεία του Δήμου τους.

57. Το υπ’ αρ. πρωτ 15035/24/18-1-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,

Εμπορίου και Τουρισμού προς την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με
τα εγκεκριμένα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας.

58. Το υπ’ αρ. 22194/31.5.2016 απαντητικά έγγραφα της Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Αχαΐας σχετικά με τα εγκεκριμένα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας.

59. Το υπ’ αρ. 15085/25/18-1-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,

Εμπορίου και Τουρισμού προς το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας και Αιγίου σχετικά με τα εγκεκριμένα
δρομολόγια τους.

60. Τα υπ΄ αρ. 28793/10.3.2016 και 8672/28.3.2016

αντίστοιχα

παραπάνω ΚΤΕΛ σχετικά με τα εγκεκριμένα δρομολόγια τους.

απαντητικά έγγραφα των

61. Το υπ’ αρ. 16077/188/19-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας προς την Δ/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας σχετικά με τα εγκεκριμένα δρομολόγια του

62.

Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ηλείας.

Τα υπ΄ αρ. 18688/1180/17-02-2016 και 42362/17-02-2016 απαντητικά έγγραφα της Δ/νσης

Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας σχετικά με τα εγκεκριμένα δρομολόγια του
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ηλείας.
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63. Το υπ’ αρ. 16231/191/19-01-2016 έγγραφο Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας προς τον Δήμο
Πύργου σχετικά με τα εγκεκριμένα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Πύργου.

64. Τα υπ’ αρ. 4452/18-02-2016 και 1991/29-02-2016 απαντητικά έγγραφα του Δήμου Πύργου
65.

σχετικά με τα εγκεκριμένα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Πύργου.

Τα υπ’ αρ. 16208/558/19-01-2016, 16206/557/19-01-2016 16203/556/19-01-2016 έγγραφα της

Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας προς τα Αστικά ΚΤΕΛ Μεσολογγίου,
Αγρινίου και Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με τα εγκεκριμένα δρομολόγια τους.

66. Τα απαντητικά έγγραφα των παραπάνω ΚΤΕΛ σχετικά με τα εγκεκριμένα δρομολόγια τους.

67. Τις διατάξεις της παρ. 8 της παρ. 8 του άρθρου 82 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/2012) περί της
προμίσθωσης ΕΔΧ αυτοκινήτου και του άρθρου 83 του ίδιου νόμου περί της έδρας των ΕΔΧ
αυτοκινήτων.

68. Την υπ’ αριθμ. 102/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132/2016 όμοια απόφαση (ΦΕΚ
2549/Τ.Β/2012) «Καθορισμός εδρών των ΕΔΧ αυτοκινήτων της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.4070/2012»

69. Το υπ’ αριθμ. οικ.Α54001/4235/25-9-2014 έγγραφο του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων με θέμα «Διευκρινήσεις περί της μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις

70.

περιφέρειες κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 24001/2013 ΚΥΑ»

Τις υπ΄ αρ. 39199/62/12-2-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΕΤ7Λ6-ΦΩΠ), 41779/1167/16-2-2016 (ΑΔΑ:

ΩΘΦΨ7Λ6-ΣΜΤ)

και

61224/942/7-3-2016

(ΑΔΑ:

7Τ5Α7Λ6-Ε4Γ)

αποφάσεις

των

Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Αχαίας, Αιτ/νίας και Ηλείας αντίστοιχα σχετικά με τη σύσταση ομάδων
εργασίας με σκοπό την τελική κατάρτιση των απαιτούμενων δρομολογίων για τη μεταφορά των

μαθητών δημόσιων σχολείων με ανάλυση των στοιχείων των δικαιούχων μεταφοράς μαθητών
που λαμβάνει από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
ιδιαίτερα για την κοστολόγησή τους σύμφωνα με την παρ. Γ2 του άρθρου 2 της υπ αρ.
24001/2013 ΚΥΑ την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, την βεβαίωση του
τρόπου μεταφοράς των μαθητών σύμφωνα με τα κεφ. Α, Β, Γ, του άρθρου 2 της υπ αρ.

24001/13 ΚΥΑ. Και την βεβαίωση των μαθητών οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 3
της υπ αρ. 24001/13 ΚΥΑ λόγω αδυναμίας μεταφοράς τους.

71. Την υπ' αριθμ. 68/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος

Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς

μαθητών

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

αρμοδιότητας

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-

2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής
καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών» (ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ)
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72. Την υπ΄ αριθμ. 741/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση κατάρτισης των όρων διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή

Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με
Φ.Π.Α

(συμπεριλαμβανομένων

των

δικαιωμάτων

προαίρεσης

για

τροποποίηση

των

υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της
τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών) και συγκρότηση Επιτροπών του ανωτέρω
διαγωνισμού» (ΑΔΑ: Ψ4ΤΔ7Λ6-7ΘΘ)

73. To με αριθμό 2016-089730 αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της παρούσας
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων SIMAP

Ορισμοί:
Σε αυτό το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) οι πιο κάτω ορισμοί εφαρμόζονται συμπληρωματικά
προς αυτούς του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007 και θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον
κατωτέρω πίνακα:
Σύστημα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Ημέρα(ες)

Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

Μεταφορέας

Ο οικονομικός φορέας, φυσικό η νομικό πρόσωπο ή

Ενδεικτική

προσφορά
Επιμέρους

διαγωνισμός
Απλουστευμένη
Διακήρυξη
σύμβασης

Οικονομική
προσφορά

ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο του ΔΣΑ.

κοινοπραξία, που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με
Δημοσίας Χρήσεως Οχήματα.

Η προσφορά που υποβάλλει ηλεκτρονικά ένας μεταφορέας για
να γίνει δεκτός στο ΔΣΑ (δικαιολογητικά συμμετοχής και
τεχνική προσφορά)

Ο διαγωνισμός που διενεργείται στα πλαίσια ενός ΔΣΑ και
στον οποίο δύνανται να λαμβάνουν μέρος όλοι οι μεταφορείς
που συμμετέχουν στο ΔΣΑ.

Η Διακήρυξη ενός επιμέρους διαγωνισμού για την σύναψη

συμβάσεων στα πλαίσια ενός ΔΣΑ που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Η οικονομική προσφορά που υποβάλλει ηλεκτρονικά o
συμμετέχων μεταφορέας στο ΔΣΑ σε επιμέρους διαγωνισμό
που διενεργείται στα πλαίσια του ΔΣΑ .

Η ερμηνεία του ΔΣΑ θα υπόκειται στις κατωτέρω πρόνοιες:
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 Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον
πληθυντικό, και αντίστροφα.



Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή



Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν

ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων.

αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από
οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της





τροποποίησης.

Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στο ΔΣΑ για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν

έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία του ΔΣΑ με κανένα τρόπο.

Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται

ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα του ΔΣΑ, με την αντίστοιχη αρίθμηση.

Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται

διαφορετικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Προκήρυξη για την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα

την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019 & 2019-2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα
δρομολογίων επιμέρους διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των

δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους
διαγωνισμών μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

1. Το Δ.Σ.Α. ακολουθεί τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες της φάσεις του μέχρι την
ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού.

2. Η ισχύς του ΔΣΑ θα αρχίσει από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσας
διακήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
θα διαρκέσει για μία περίοδο τεσσάρων (4) ετών και έως το πέρας του σχολικού έτους 2019-2020.

3. Η εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) τουλάχιστον
ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 2) και
άρθρο 32 του Π.Δ.60/2007.
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4. Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή / και φυσικών
προσώπων, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και

εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού

υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν

συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα
με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή
την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό
με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της
Αυστραλίας.

Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

5. Για να συμπεριληφθεί στο ΔΣΑ ένας μεταφορέας, απαιτείται αφενός να πληροί τα κριτήρια επιλογής

και αφετέρου να καταθέσει ενδεικτική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β' της
παρούσης Διακήρυξης. Κάθε μεταφορέας που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο ΔΣΑ, μπορεί να
υποβάλει ενδεικτική προσφορά ως ακολούθως:
1. στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης

2. στα πλαίσια επιμέρους διαγωνισμού που διενεργείται μετά από δημοσίευση απλουστευμένης
Διακήρυξης.

3. καθ' όλη την διάρκεια του ΔΣΑ
Οι μεταφορείς που συμμετέχουν στο ΔΣΑ δύνανται να βελτιώνουν οποιαδήποτε στιγμή και καθ’

όλη τη διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ την ενδεικτική τους προσφορά, υπό τον όρο ότι κάθε φορά η

ενδεικτική προσφορά είναι σύμφωνη με την παρούσα προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη της
Σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή ολοκληρώνει την αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών που κατατίθενται

στις περιπτώσεις 1, 2, 3, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Παραρτήματος Β'
της παρούσας Διακήρυξης, εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών που αρχίζει από

την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Μπορεί ωστόσο στις περιπτώσεις 1. και 3. να παρατείνει
την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει υπάρξει άλλος επιμέρους διαγωνισμός.

6. Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΔΣΑ και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος του, κάθε φορά που

προκύπτει ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς, η κάθε περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας θα διενεργεί επιμέρους διαγωνισμό για την υποβολή ενδεικτικών προσφορών,
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δημοσιεύοντας απλουστευμένη διακήρυξη διαγωνισμού για την σύναψη των επιμέρους συμβάσεων,

με προθεσμία υποβολής ενδεικτικών προσφορών, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από
την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης.

Στον επιμέρους διαγωνισμό δύνανται να συμμετέχουν μεταφορείς που ήδη συμμετέχουν στο ΔΣΑ

και έχουν γίνει αποδεκτοί σε αυτό, κατόπιν της αρχικής Διακήρυξης ή κατόπιν υποβολής
ενδεικτικής προσφοράς μετέπειτα, ή υποβάλουν ενδεικτική προσφορά στα πλαίσια του

προκηρυσσόμενου επιμέρους διαγωνισμού. Οι ήδη ενταγμένοι στο ΔΣΑ μεταφορείς δεν
υποβάλλουν ενδεικτική προσφορά, παρά μόνο όταν συντρέχει ανάγκη επικαιροποίησης

ή

βελτίωσης της ενδεικτικής τους προσφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των
ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα καλούνται, με πρόσκληση μέσω του

συστήματος, όλοι οι συμμετέχοντες στο ΔΣΑ μεταφορείς να υποβάλλουν οικονομική προσφορά
εντός προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι μεταφορείς που συμμετέχουν στο ΔΣΑ θα ενημερωθούν μέσω του συστήματος για την
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών τους.

Το αντικείμενο του εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμού δύναται να υποδιαιρείται σε μεμονωμένα

δρομολόγια ή σε ομάδες δρομολογίων και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική
προσφορά για ένα ή περισσότερα δρομολόγια ή για μία ή περισσότερες ομάδες δρομολογίων. Η
προσφερόμενη τιμή σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης, θα ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος της

σύμβασης, δηλαδή έως και για τα τέσσερα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2019, 2018-2019, 20192020, αναπροσαρμοζόμενη αντίστοιχα με τις τυχόν μεταβολές της τιμής καυσίμου.

Η ενδεικτική προσφορά περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β' της παρούσας Διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος και περιλαμβάνει το συμπληρωμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, την

εγγυητική επιστολή συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Παράρτημα Γ' της παρούσας Διακήρυξης.

Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί τριακόσιες

(300) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του εκάστοτε επιμέρους
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

12

ΑΔΑ: 6ΛΙΣ7Λ6-ΚΡΥ
7. Το ΔΣΑ δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναθέσει την
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.

8. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για την εφαρμογή του Δ.Σ.Α. βαρύνουν την
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώ οι δαπάνες δημοσίευσης των επιμέρους διαγωνισμών στα

πλαίσια του Δ.Σ.Α. βαρύνουν τον εκάστοτε ανάδοχο ο οποίος αναδείχθηκε με το μεγαλύτερο ποσό
στον κάθε επιμέρους διαγωνισμό.

9. Το σύνολο του προϋπολογισμού των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών που δύναται η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας να αναθέσει σε επιμέρους συμβάσεις στα πλαίσια του ΔΣΑ εντός του χρόνου

ισχύος του, δεν δύναται να υπερβεί τον συνολικό προϋπολογισμό του, καθώς επίσης και τον
προϋπολογισμό ανά Π.Ε. που προβλέπεται στο Παράρτημα ΣΤ.

10. Για την συμμετοχή στο ΔΣΑ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως

οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:


Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXlSNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής


Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ident if ication Number) και

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής


Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
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 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου τύπου . pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις

δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του

Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εξής:
α) Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ - Δ - Ε - ΣΤ - Ζ που επισυνάπτονται και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.4250/2014

γ) Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή όπως Ελληνικής Νομοθεσίας όπως διατάξεις όπως

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005.

Διευκρινήσεις σχετικά με τα Δρομολόγια θα δίνονται από τις αντίστοιχες Δ/νσεις των Π.Ε. της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα τηλέφωνα:




Για την Π.Ε. Αχαϊας: 2 6136131 01 (Δ. Νικολετάτος), 2613613405 (Ε. Κάντζ αρη)

Για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 26313-61211 (Κολοβός Δημήτριος)
Για την Π.Ε. Ηλίας: 26213-60500 (Νικολάου Σωτηρία)
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Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από

το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.diamantopoulou@achaia.pde.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Α.

Αναθέτουσα Αρχή

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κωδικός Αριθμός Είδους κατά
CPV

60130000-8

Φορέας για τον οποίο
προορίζεται

Είδος διαδικασίας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.
60/2007 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής

αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020

Είδος σύμβασης

Παροχή Υπηρεσιών

Διαδικτυακός Τόπος

Υποβολής Προσφοράς

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προϋπολογισμός - Πηγή

Τακτικός προϋπολογισμός

χρηματοδότησης

Εγκεκριμένες πιστώσεις προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας

Χρόνος Υλοποίησης
Τόπος Εφαρμογής

Σύνολο Κρατήσεων επί %

Φόρος άρθρου 64 του
Ν.4172/2013.

Χρόνος Ισχύος Οικονομικής
Προσφοράς

Σχολικά έτη 2016- 2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας



0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας



Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10%



Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ, 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8%)
Τριακόσιες (300) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας των
επιμέρους διαγωνισμών στα πλαίσια των επόμενων σταδίων του
Δ.Σ.Α.
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2.


ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας και μπορεί να υποβάλλει
προδικαστική προσφυγή για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4

του Ν.3886/2 010 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης

συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία
89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και το άρθρο 28


του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/2013).

Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας κατά
την οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να
ασκήσει

προδικαστική

προσφυγή

κατά

αυτής

ενώπιον

της

αναθέτουσας

αρχής,

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν την κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής. Η προδικαστική προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για

την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, χωρίς την άσκηση της




οποίας η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο κατατίθεται μέσα σε προθεσμία δέκα

(10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν
επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.

Η υποβολή της προδικαστικής προσφυγής από τον εγγεγραμμένο οικονομικό φορέα γίνεται

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν

φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο προσφεύγων το υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με

ταχυδρομείο, ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του
ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της προσφυγής είναι η ημερομηνία

της ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφυγή που δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται


υπόψη.

Μετά την υποβολή της προδικαστικής προσφυγής η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού

προβαίνει στην αξιολόγηση της μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο σύστημα συλλογικού
οργάνου της, ήτοι της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων-προσφυγών, εφαρμόζοντας τις κείμενες

διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο

για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής
17
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Ελλάδας, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεωνπροσφυγών.



Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά



Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να κατατεθεί, μέχρι

μέσω του συστήματος σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στα επί μέρους στάδια.

την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1
% της προϋπολογισθείσης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του

παραβόλου, το οποίον δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά

διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου

Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και
40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίον καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε. Σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του


στον αιτούντα.

Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση της, καθώς και η προθεσμία

και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κωλύουν την σύναψη της σύμβασης, εκτός

εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Ειδικώς η
απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως παρ.2 του άρθρου 35 του

Π.Δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως


προκύπτουν από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3886/2010.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται

από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή, στην υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο ΔΣΑ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενδεικτικές

προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη, είτε, στα πλαίσια
απλουστευμένης προκήρυξης είτε καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,

μέσω της διαδικτυακής πύλης www .promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/τ.Α/2013), στο

άρθρο 11 της υπ' αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ. Α/2013) Υπουργικής Απόφασης με
θέμα:

«Τεχνικές

λεπτομέρειες

και

διαδικασίες

λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», στο Π.Δ.60/2007 και συμπληρωματικά
στο Π.Δ.118/2007. Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το
Σύστημα ηλεκτρονική απόδειξη.

3. Η υποβολή ενδεικτικών προσφορών στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης για την πρώτη

αξιολόγηση ή στα πλαίσια της εκάστοτε απλουστευμένης Διακήρυξης για επιμέρους διαγωνισμό

γίνεται πριν την παρέλευση της αντίστοιχης καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας. Ενδεικτικές
προσφορές που υποβάλλονται μετά από τις ως άνω καταληκτικές ημερομηνίες και ώρες
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 της παρούσης.

4. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του Δυναμικού Συστήματος

Αγορών τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλλει ενδεικτική προσφορά, με
σκοπό να γίνει δεκτός στο Σύστημα. Σε όλη διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ οι ενδιαφερόμενοι

μεταφορείς δύναται να υποβάλλουν ενδεικτική προσφορά για την συμμετοχή τους σε αυτό.
Επίσης, οι ήδη συμμετέχοντες υποχρεούνται να τροποποιούν την αρχική ενδεικτική προσφορά
τους σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της. Η σύνταξη και η αξιολόγηση των ενδεικτικών
προσφορών που θα κατατεθούν πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία

που περιγράφεται στο παρόν Παράρτημα Β' στο άρθρο 1 της Διακήρυξης. Η αποδοχή ή μη του
ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (1 5) ημερών από την υποβολή της

ενδεικτικής προσφοράς. Η περίοδος αξιολόγησης μπορεί να παραταθεί εφόσον εν τω μεταξύ
δεν έχει υπάρξει άλλος επιμέρους διαγωνισμός.

5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αφορούν την υποβολή

ενδεικτικών προφορών θα προσκομίζονται στην υπηρεσία που προκηρύσσει την εφαρμογή του
ΔΣΑ και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,
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πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε
σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία της Διακήρυξης για την εφαρμογή του ΔΣΑ (πλήρης

τίτλος της υπηρεσίας που προκηρύσσει την εφαρμογή του ΔΣΑ, αριθμός της Διακήρυξης και

καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδεικτικών προσφορών για την πρώτη αξιολόγηση) με την
ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».

6. Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.pde.gov.gr

7. Σε

περίπτωση

που

ζητηθούν

από

τους

ενδιαφερόμενους

οικονομικούς

φορείς

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη διακήρυξη, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι
(6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών για

την πρώτη αξιολόγηση στα πλαίσια εφαρμογής του ΔΣΑ ή την εκάστοτε καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών στα πλαίσια απλουστευμένης Διακήρυξης
για επιμέρους διαγωνισμό.

8. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε διευκρινίσεις
που θα ζητηθούν σύμφωνα με τις προθεσμίες και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη

Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ενδεικτικών προσφορών στις παραπάνω περιπτώσεις.

9. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται
στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά, μόνο στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο από εγγεγραμμένους

οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό
αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο, ή το ηλεκτρονικό αρχείο που
τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

10. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

11. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα προσφυγή κατά της Διακήρυξης, ή έχει

απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο,
να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 1ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ενδεικτικής προσφοράς είναι ο φάκελος «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ως φάκελος νοείται ομάδα επισυναπτόμενων αρχείων στο
σύστημα.

1.Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα

κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού,
τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007

και το άρθρο 11 της υπ' αριθμ. Π1/2390/ 2 013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

Α) Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο Παράρτημα Β') της παρ. 4 του άρθρου
8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να:

 αναγράφονται τα στοιχεία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) στο οποίο συμμετέχουν
και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους (βλ. παρ. 4),

 δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της
οποίας έλαβαν γνώση,

 δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
 δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
1. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου
43 του Π.Δ.60/2007, ήτοι :


Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
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Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),



Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),



Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για

την

πρόληψη

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166

της 28.6.1991, σελ. 77

Οδηγίας, η οποία

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE

L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε

με το ν.

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305/τ.Α/2005).

2. ότι δεν έχει καταδικασθεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του και ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική του ιδιότητα

3. ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

4. 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
υποχρεώσεις τους.

5. ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) ΠΡΟΣΟΧΗ: α) για τα μεν Επιμελητήρια θα πρέπει
να δηλώνεται η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος

ο οικονομικός φορέας, β) οι αλλοδαποί θα πρέπει να δηλώνουν την επωνυμία της

συγκεκριμένης ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία είναι εγγεγραμμένοι και
γ) οι κάτοχοι ταξί θα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤΑ. Όσοι οδηγοί ταξί δεν είναι

εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤΑ ή σε άλλο αντίστοιχο σωματείο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε
Επιμελητήριο.

6. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε

ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

 να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Γ') και σύμφωνα με τους
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όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 που αναφέρεται στα κριτήρια
ανάθεσης - αξιολόγηση προσφορών.

Β) Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο Παράρτημα Β') της παρ. 4 του άρθρου
8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:

1. Έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα Β' της
παρούσης, τις οποίες και αποδέχονται.

2. Είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) ανάλογα με το όχημα και σε περίπτωση που
απασχολούν οδηγούς, αυτοί είναι κάτοχοι της ειδικής κάρτας.

3. Έχουν άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο
(βασικό και εφεδρικό).

4. Έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε
δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό).

5. Έχουν δελτία τεχνικού ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τα οχήματά τους που
βρίσκονται σε ισχύ.

Γ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τυχόν

τροποποιήσεις του, ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για

διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα νομιμοποίησης

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομ ική μορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομ ικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που

υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σε περίπτωση
ατομικών επιχειρήσεων απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. ή το
Taxisnet.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υποβάλλουν:

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν κάθε
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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1.2. Τεχνική Προσφορά

Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κλικάροντας το πεδίο αποδοχής των όρων που
βρίσκεται στο τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος (σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στο εδάφιο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του
παρόντος Παραρτήματος).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -

Τεχνική Προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο, φέρουν

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά, σε

μορφή αρχείου τύπου

.pdf

και

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, εντός τριών (3)

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν

ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού
(πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

σε έντυπη μορφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την
προσφορά του στο σύστημα.

Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του φακέλου

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες

αρχές ή άλλους φορείς αλλά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, καταστατικό για το οποίο δεν υπάρχει
υποχρέωσης δημοσίευσής του στο ΦΕΚ κ.α.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών, χωρίς υπαιτιότητα του

μειοδότη, τότε ο συμμετέχον θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη,
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στην οποία να δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω

δικαιολογητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να
δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει το δικαιολογητικό μόλις αυτό εκδοθεί.

Αναφορικά με την επικύρωση των απαιτουμένων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 1 του Ν. 4250/2 014.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέρρντα
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη

Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους,
πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.

Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το σύστημα ηλεκτρονική
απόδειξη.

Μετά την κατάθεση της ενδεικτικής προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή

αξιολόγησης των προσφορών, είτε κατά την ενώπιων τους διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, μετά τη σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης

των προσφορών. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω,

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό
αίτημα από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.
1.3. Χρόνος Ισχύος Ενδεικτικών Προσφορών.
Οι ενδεικτικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί χίλιες πεντακόσιες

(1.500) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού για την

εφαρμογή του δυναμικού συστήματος αγορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη
1.4. Εμπιστευτικότητα
Σε περίπτωση υποβολής με την ενδεικτική προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υποβάλλοντες προσφορά για το ΔΣΑ θα έθιγε τα
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έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα» και να το επισημάνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της
προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών όλοι όσοι υποβάλλουν προσφορά για το ΔΣΑ. Η έννοια

της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

Η μη έγκαιρη υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς (των δικαιολογητικών της παρ. 1.1 και της
τεχνικής προσφοράς της παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου) στο στάδιο της αρχικής Διακήρυξης

δημιουργίας του ΔΣΑ ή κατά την διαδικασία επιμέρους διαγωνισμού δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού
από το ΔΣΑ, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα την μη αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών κατά τις
διαδικασίες αυτές. Οι εν λόγω ενδεικτικές προσφορές αντιμετωπίζονται σαν ενδεικτικές προσφορές
για όλους τους επόμενους επιμέρους διαγωνισμούς καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας του ΔΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 2ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των ενδεικτικών προσφορών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της

παρούσας διακήρυξης, γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των ενδεικτικών προσφορών, ήτοι στις 26/08/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ήτοι την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, εφαρμόζοντας τις κείμενες
διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενδεικτικές προσφορές που δύναται να υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ

(ανεξαρτήτως δημοσίευσης επιμέρους διαγωνισμού), θα αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά την 1 η και

16 η ημέρα κάθε μήνα και σε περίπτωση που οι εν λόγω ημερομηνίες θα συμπίπτουν με μη

εργάσιμη ημέρα ή αργία, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα μετατίθεται για την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά», οι υποβάλλοντες ενδεικτική προσφορά για το ΔΣΑ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

26

ΑΔΑ: 6ΛΙΣ7Λ6-ΚΡΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με την ηλεκτρονική αποσφράγιση θα ειδοποιηθούν αυτόματα από το σύστημα οι
προσφέροντες με το μήνυμα «η αποσφράγιση του σταδίου Οικονομική Προσφορά για τον
διαγωνισμό ΧΧΧΧΧΧ ολοκληρώθηκε». Το ανωτέρω μήνυμα πρέπει να εκλαμβάνεται από τους

διαγωνιζόμενους ως «η αποσφράγιση του σταδίου Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά
για τον διαγωνισμό ΧΧΧΧΧΧΧ ολοκληρώθηκε».

Η εκάστοτε αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών:

 ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά».

 συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», σε τρία αντίτυπα, όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την
απόρριψη των προσφορών, το οποίο και παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα

από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι οικονομικοί φορείς που

έχουν υποβάλλει ενδεικτική προσφορά ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την
αποδοχή τους ή μη στο ΔΣΑ.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
ΟΠΩΣ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης :
(2)

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεοοιοτύπου (Fax):
(Email)
(3)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
i.

Συμμετέχω στην Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του αρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών
Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά
έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω
αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών) μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και υποβάλλω ενδεικτική προσφορά που θα ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος
του ΔΣΑ

ii. αποδέχομαι και συμμορφώνομαι με όλους τους «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του
Παραρτήματος Β’ της υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………..προκήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
iii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………..προκήρυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, της οποίας έλαβα γνώση
iv. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

(4)
Ημερομηνία:

… / …. /2016

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

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη όπως και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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v. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:


δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998,
σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), δ) 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 (ΕΕ L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α` 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α` 305), ότι δεν έχει καταδικασθεί
βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του και
ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με
την επαγγελματική του ιδιότητα



δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση



είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις μου



είμαι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ……………… (Προσοχή!!! να δηλώνεται το όνομα του Επιμελητηρίου)
(Προσοχή!!! αν πρόκειται για αλλοδαπούς να δηλώνεται το όνομα της ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης). Οι
κάτοχοι ταξί θα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤΑ. Όσοι οδηγοί ταξί δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤΑ ή
σε άλλο αντίστοιχο σωματείο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Επιμελητήριο.



δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

vi. αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου
5 του Παραρτήματος Γ΄ της υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………..προκήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Π.Δ. 118/2007 .

Ημερομηνία:

……….. /

/2016

Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
ΟΠΩΣ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης :
(2)

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Email)

Αρ. Τηλεοοιοτύπου (Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ της
υπ’ αριθμ. πρωτ.
…………………..προκήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τις οποίες και αποδέχομαι.
είμαι κάτοχος ειδικής κάρτας Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι. (ανάλογα με το όχημα) και απασχολώ/δεν απασχολώ* άλλους οδηγούς που
είναι επίσης κάτοχοι της ειδικής κάρτας.
έχω άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό).
έχω ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και
εφεδρικό).
έχω δελτία τεχνικού ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τα οχήματά μου που βρίσκονται σε ισχύ

* διαγράφεται αναλόγως.
(4)
Ημερομηνία:

………

/

/2016

Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

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

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη όπως και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
1. Περιγραφή αντικειμένου:
Αντικείμενο της παρούσας είναι η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.
60/200 7 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 20162017, 2 017-2 018, 2018-2019 & 2019-2 020, με λεωφορεία Δ.Χ. ή ταξί.

Ειδικότερα, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, 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.

2. Δρομολόγια - διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων:
α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου

για μαθητές ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης εάν δεν
απαιτείται η παραλαβή τους από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του

σχολείου. Για τους μαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το
Διευθυντή του σχολείου. 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 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος

προς την αντίστοιχη Δ/νση της Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 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.λπ.).

γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα τροποποιείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου
έγγραφου αιτήματος προς τη Δ/νση Δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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. Τυχόν

απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα
δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.
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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 υποχρεωτικό να περιμένει μέχρι να
ολοκληρωθεί η παραλαβή ή παράδοση των μαθητών και μαθητριών.

ε. 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. Οι σχετικές αποφάσεις

επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

4. Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων:
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του 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. Ο αριθμός των εφεδρικών οχημάτων θα πρέπει να ανέρχεται:


για 1 έως 5 δρομολόγια σε ένα εφεδρικό όχημα



από 12 δρομολόγια και άνω στο 1/4 του αριθμού των οχημάτων που συνολικά απαιτούνται για



για 6 έως 11 δρομολόγια σε 2 εφεδρικά οχήματα

την εκτέλεση των δρομολογίων (με στρογγυλοποίηση όπου απαιτείται προς τη μικρότερη
ακέραιη μονάδα).

Για τους κατόχους ταξί που εκτελούν έως 2 δρομολόγια δεν απαιτείται η ύπαρξη εφεδρικού οχήματος,
αλλά θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4β.

β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των κανονικών

και των εφεδρικών οχημάτων, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και
μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου).
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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 χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση
ανάθεσης και κατ' επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός

εάν έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή
έχει γίνει αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους

με άλλα οχήματα εκτός από την περίπτωση της ταυτόχρονης βλάβης του βασικού και του εφεδρικού
οχήματος και με την προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως η αρμόδια Δ/νση της
αντίστοιχης Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου.

ε. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο
πωλητής υποχρεούται να:


ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον



προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει (από

5

εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία την αρμόδια

Δ/νση της αντίστοιχης Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα ανάλογα
δικαιώματα.

Σε

περίπτωση

που

ο

ανωτέρω

όρος

δεν

περιληφθεί

στο

συμβόλαιο

αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά
της Περιφέρειας.

5. Προσωπικό του αναδόχου:
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα 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. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του

δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια
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των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν εισηγείται στην αρμόδια Δ/νση της αντίστοιχης
Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

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

6.Τροποποιήσεις των δρομολογίων:
α. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση δρομολογίου/γίων (όπως αναφέρεται στη παρ. 2. β.
παραπάνω) ο ανάδοχος υποχρεώνεται να την αποδεχτεί άνευ αντιρρήσεως. Τα δηλωθέντα οχήματα
θα πρέπει να εξυπηρετούν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, συνυπολογίζοντας και τυχόν
αύξηση του αριθμού αυτών έως 10%.

β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων.

7. Οδηγοί-Συνοδοί
α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται
απαραίτητο από το διευθυντή του σχολείου ή από την Περιφέρεια, θα γίνονται με τη συνοδεία
συνοδών, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται
στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου.

β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τις εκ του νόμου οριζόμενες
προϋποθέσεις (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.).

γ. 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,
η Περιφέρεια 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.

δ. 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.

ε. 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.
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8. Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα
α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή

επιβατικά οχήματα Δ.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.

β. 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 γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετούν. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται

να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετούν. 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. Η
προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων'.

δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και
αυτοί θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες

ε. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας που να πληρούν τις προδιαγραφές,
πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/54 1/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.

ζ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και
στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ.

9. Ασφαλιστική Κάλυψη
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.
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β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο το συμβατικό χρόνο της

σύμβασης μεταφοράς και όχι μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά
επιβαίνοντες και τρίτους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης .

γ. 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.

δ. Κάθε 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.

10. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα Διακήρυξη τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, κατά το άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007. Συγκεκριμένα, οφείλει:
-

να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων 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 καθιστούν αδύνατη την
τήρηση των ωρών άφιξης και αναχώρησης και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη
-

μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.

να έχει εκτελέσει μέσα στην τελευταία τριετία αντίστοιχες δραστηριότητες με την υπό ανάθεση

υπηρεσία (μεταφορά προσώπων).
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Α

(κατόπιν απλουστευμένης προκήρυξης σύμβασης)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιθυμεί να αναθέσει υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών στο πλαίσιο

του ΔΣΑ δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη σύμβασης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το δυναμικό
σύστημα αγορών, καλώντας μεταφορείς που δεν συμμετέχουν στο ΔΣΑ να υποβάλλουν ενδεικτική
προσφορά με προθεσμία όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής
για δημοσίευση της απλουστευμένης προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί
εμπρόθεσμα καλούνται οι μεταφορείς που έχουν γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη

συμμετέχοντες στο ΔΣΑ να υποβάλλουν οικονομική προσφορά κατόπιν ειδοποίησής τους μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος και εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.

Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς προϋποθέτει ότι οι μεταφορείς έχουν με δική τους επιμέλεια και
ευθύνη, επικαιροποιήσει τα στοιχεία που κατέθεσαν με την ενδεικτική τους προσφορά, τα οποία πρέπει
να είναι σε ισχύ.

Οι μεταφορείς που συμμετέχουν στο Δ.Σ.Α. θα ενημερωθούν μέσω του συστήματος για την ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών.

Στην απλουστευμένη προκήρυξη καθορίζεται το αντικείμενο του επιμέρους διαγωνισμού. Οι επιμέρους

διαγωνισμοί θα διενεργούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και θα αφορούν στην ανάθεση συμβάσεων για δρομολόγια που θα υπάγονται στη χωρική

τους αρμοδιότητα. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για

την ολοκλήρωση των επιμέρους διαγωνισμών και την κατάρτιση και παρακολούθηση των σχετικών
συμβάσεων που θα προκύψουν και έως την λήξη αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.1.

Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά»

Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής στον επιμέρους διαγωνισμό υποβάλλεται
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό Άρθρο 17 του παρόντος παρατήματος Γ΄ και το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Δ΄. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής
του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την

ηλεκτρονική υποβολή της, σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε έντυπη

μορφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά
του στο σύστημα.

1.1.2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ. Α/1986), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να:

Α) αναγράφονται ο/οι μοναδικός/οι αύξων/ντες αριθμός/οι του/των δρομολογίου/ων ανά Περιφερειακή

Ενότητα για τα οποία υποβάλλει προσφορά, βάσει του πίνακα δρομολογίων της απλουστευμένης
προκήρυξης.

Β) δηλώνουν ότι δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν για κάθε δρομολόγιο που θα τους κατακυρωθεί
συγκεκριμένα

προκήρυξης).

οχήματα

(συμπληρώνοντας

τους

αντίστοιχους

πίνακες

της

απλουστευμένης

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν:
α) οι Διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο νόμιμος εκπρόσωπος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.

Δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο
του συνεταιρισµού, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του
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Ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταία τριάντα

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ,
ακόμα και αν αλλιώς ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

1.1.3 Οικονοµική προσφορά: Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος (σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’). Στην συνέχεια το σύστημα

παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf.

1.2

Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το σύστημα ηλεκτρονική

1.3

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι

απόδειξη.

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή

αξιολόγησης των προσφορών, είτε κατά την ενώπιον τους διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου
της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, μετά τη σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας

επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα
µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Π.Δ. 118/2007)
1.

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το υπόδειγμα του

Παραρτήματος Ε΄. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα
μεταφοράς, η δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την προκήρυξη, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή
χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
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2. Η οικονομική προσφορά αφορά τη διάρκεια σε ημέρες που ορίζεται κάθε φορά στην απλουστευμένη
προκήρυξη του εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμού, για κάθε δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄.

3. Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί τριακόσιες (300)
ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμού.

4. Η προσφερόμενη τιμή, ανά τμήμα, για το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας

Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα, είναι το συνολικό
κόστος του τμήματος, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που
προσφέρει ο διαγωνιζόμενος στην προϋπολογισθείσα τιμή έτσι όπως έχει τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή και η οποία είναι μικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το

παράρτημα της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013). Στην προσφερόμενη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

5. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η αρχική τιμή σε ευρώ, το ποσοστό έκπτωσης και η
τιμή σε ευρώ που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης.

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

7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, πλην της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ
αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

10. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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11. Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης

ανά δρομολόγιο/α ή για ομάδα/ες δρομολογίων, όπως αυτά ορίζονται στην απλουστευμένη
προκήρυξη.

12. Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης
μέχρι τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες μετά την
καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

των

οικονομικών

προσφορών,

µέσω

των

αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι των
αρμοδίων επιτροπών

αξιολόγησης

των

προσφορών του

εκάστοτε

εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

επιμέρους

διαγωνισμού,

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των
προσφερόμενων τιμών.

Η εκάστοτε αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών:


προβαίνει στον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής και της υποβληθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης και



αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και



στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομική προσφορά»

συντάσσει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» σε τρία

αντίτυπα, όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και γνωμοδοτεί για την
ανάδειξη μειοδοτών, το οποίο και παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» η
Οικονομική Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την αποδοχή
ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισµό απευθύνουν αιτήματα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί
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υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά
περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει µέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf

και σε φάκελο µε σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά των
επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Υποβάλλονται

σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος όπως υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό και αριθμός της Διακήρυξης) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη μορφή,
πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία

κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του στο
σύστημα.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν
υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί τον

διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
5.1.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
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i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι:


Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της



Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της





κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1)

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48).

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για

την

πρόληψη

Οδηγίας,

η οποία

L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε

με το ν.

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166
τροποποιήθηκε από την Οδηγία
Συμβουλίου, EE

της

28.6.1991, σελ. 77

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

ii) Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας

iii) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο να

είναι σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει ότι: α) δεν τελούν σε πτώχευση και β) ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την

ημερομηνία της κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών

κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το ως
άνω πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β

και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό

και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα

διενέργειας του διαγωνισμού για την υποβολή ενδεικτικών προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.

ε) Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΑΤΑ για τους κατόχους ΤΑΞΙ.

5.1.2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της

έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

για κάποιο από τα αδικήματα της

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι: α) δεν τελούν

σε πτώχευση και β) ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία.

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης 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 ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την

ημερομηνία της κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών

κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό

και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα

διενέργειας του διαγωνισμού για την υποβολή ενδεικτικών προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.

5.1.3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:
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α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 και 2 αντίστοιχα.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι

δεν τελούν υπό

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

υπό άλλες

γ) Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των
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 καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ.118/2007.

δ) Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του
αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153).

(ε) Προκειμένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών, αναγκαία προϋπόθεση είναι η

ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005).
Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών: α)

πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ,την
εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι
ονομαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας,

το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2

Π.Δ. 82/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε.

που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο
τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους
μέχρι φυσικού προσώπου.

Και οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκομίζουν τα προαναφερόμενα

δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της Α.Ε. που λαμβάνει μέρος

στο διαγωνισμό. Αν συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις
οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο
εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.
1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω

δικαιολογητικών ή επί υποβολής μη νόμιμων ή ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ημερών), η
προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη.
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Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3114/2005. «Οι ανωτέρω υποχρεώσεις, ισχύουν και για
τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες

εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα όπως, επιβάλλει για

το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των
μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των
μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση

από αρμόδια αρχή της χώρας τους, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται
υπεύθυνη

δήλωση

του

υποψηφίου.

Στην

περίπτωση

που

δεν

επιβάλλεται

υποχρέωση

ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα

Αρχή έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό

(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου όπως Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική

Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία

οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε
Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται

στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη
κατάσταση των μετόχων της,

διαφορετικά ή μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει

έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας».

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις

εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες.

5.1.4 Για τους συνεταιρισμούς :

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή άλλο

ισοδύναμο

έγγραφο

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο

πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007.

β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 5.1.1 εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς
συνεταιρισμούς και

της

περίπτωσης β της παραγράφου 5.1.2 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς

συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 5.1.3.
γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
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5.5 ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

Σημειώνεται ειδικά ότι: Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδονται
από οποιαδήποτε αρχή, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.

5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά

υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνει:

Α) τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης
Β) εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ. 118/2007.

Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη
για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

Γ) τα ονόματα των οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται) που θα χρησιμοποιηθούν για την
εκτέλεση του/των δρομολογίου/γίων, με αναφορά στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς τους

Δ) ότι με δική τους μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνουν στην ανανέωση όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που ζητούνται στο παρόν άρθρο (π.χ. άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου,
ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων, ειδική κάρτα ΕΔΧ ή Π.Ε.Ι. κλπ), τα οποία θα είναι στη διάθεση της
Υπηρεσίας, οποτεδήποτε ζητηθούν.

2. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό), που θα

χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο.

3. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό) από

δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.
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4. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων ασφαλειών των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό), που θα

χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο.

5. Φωτοαντίγραφο ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) των οδηγών.

6. Τα ΚΤΕΛ θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το

νόμιμο της λειτουργίας τους.

7. Κατάσταση των βασικών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.

Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης του οχήματος και προ της πραγματοποίησης αυτής, με δική
τους μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνουν αμελλητί στην ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

8. 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 της.

Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, το Σύστημα εκδίδει
επιβεβαίωση της παραλαβής τους.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, χωρίς υπαιτιότητα του
μειοδότη,

τότε

ο

μειοδότης

θα

πρέπει

να

υποβάλει

Υπεύθυνη

Δήλωση,

ψηφιακά

υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την

έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου

της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό μόλις αυτό
εκδοθεί.

Όταν ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά

κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και «Ειδικά
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του παρόντος άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την

αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν

υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά των ως άνω αναφερόμενων παραγράφων, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση, ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και

προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
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κατακύρωσης του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του.

Προ της υπογραφής των σχετικών Συμβάσεων, οι ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια

Υπηρεσία, εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 17, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,
επιπροσθέτως και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται).

2. Πιστοποιητικό υγείας οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται), σύμφωνο με τις διατάξεις

της Υπουργικής Απόφασης 35797 (ΦΕΚ Β΄1199/11-4-2012), άρθρο 1 με το οποίο θα

βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από
μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται ύστερα από σχετική ειδοποίηση, μέσω του συστήματος,

των συμμετεχόντων. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω του αρμοδίου πιστοποιημένου στο σύστημα
συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόμενο του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε.
Η εκάστοτε αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών:



προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά

Κατακύρωσης», όπου γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον
μειοδότη το οποίο, και το παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την τελική
επιλογή του/των αναδόχου/ων.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία

που διενεργεί το διαγωνισμό απευθύνουν αιτήμτα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί
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υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά
περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΆΡΘΡΟ 7Ο

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Κ.Π.Δ. 118/2007)
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
1. Κατακύρωση/ανάθεση.

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
4. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχείων I
και ΙΙ των περ. α και β όπως παρ.2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.
5. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
 Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της
δραστηριότητας της Περιφέρειας, για την οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι
υπηρεσίες του αναφερόμενου έργου.


Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007)
1. Στον/ους ανάδοχο/ους στον/ους οποίο/ους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες (δρομολόγια)
β. Την τιμή
γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το
σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη
ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
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2. Ο/οι ανάδοχος/οι στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκαν ή ανατέθηκαν οι υπηρεσίες, υποχρεούται/νται

να προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
αυτής.

3. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπή εταιρεία η ανακοίνωση απευθύνεται στον

εκπρόσωπό της στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική
τηλεομοιοτυπία στην αλλοδαπή εταιρεία. Στην περίπτωση που η πληρωμή προβλέπεται να γίνει με

άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας
της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

4. Εάν ο/οι ανάδοχος/οι στον/ους οποίο/ους έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε/αν να υπογράψει/ουν
την σύμβαση, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34
του Κ.Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.Δ. 118/2007)
Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ορίζεται κάθε φορά για κάθε δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων στην
Προκήρυξη του εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμού.

Η σύμβαση θα υπόκειται στο δικαίωμα προαίρεσης, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 13 της παρούσας
Προκήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συμπεριλαμβάνεται αναλογικά στην Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής όσο και στην Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που θα καταθέσουν οι
συμμετέχοντες / ανάδοχοι.

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας
διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη 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.

Εξαιρείται η τυχόν τροποποίηση της σύμβασης λόγω τροποποίησης δρομολογίου που καλύπτεται από
τα δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους
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διαγωνισμών, η οποία γίνεται μονομερώς από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σχετική απόφαση
του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα γίνεται ανά μήνα

από τον Διευθυντή κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των δρομολογίων ανά

μεταφορέα. Υπόδειγμα της εν λόγω βεβαίωσης (που θα περιλαμβάνει το όνομα/επωνυμία του
αναδόχου, το μήνα παροχής των μεταφορών, το/τα δρομολόγια που εκτελέστηκαν και τον αριθμό

κυκλοφορίας του/των οχημάτων) θα αποσταλεί στους αρμόδιους διευθυντές των σχολείων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η τιμή πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών του αναδόχου ορίζεται ως εξής:
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα από την αρμόδια
Περιφερειακή Ενότητα με αντίστοιχη έκδοση μηνιαίου τιμολογίου, ακολουθουμένης της διαδικασίας του

άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα έπειτα από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος
πληρωμής από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπό την
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των παρακάτω απαιτούμενων από το νόμο
δικαιολογητικών:


Βεβαίωση πραγματοποίησης δρομολογίου/γίων από το Διευθυντή κάθε σχολείου.



Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την πληρωμή (όπου απαιτείται).



Μηνιαίο Τιμολόγιο του αναδόχου.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:


Φόρος 8% για παροχή υπηρεσιών επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου παροχής



0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων



Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.
Συμβάσεων

Δημοσίων Συμβάσεων
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Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ, 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η δαπάνη βαρύνει τους Ειδικούς Φορείς και ΚΑΕ σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ε.Φ. – ΚΑΕ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

02.01.191.0821.01.1235 και
02.01.192.0821.01.1235
02.03.191.0821.01.0001 και
02.03.192.0821.01.0001
02.02.191.0821.01.1235 και
02.02.192.0821.01.1235

23.400.00,00€

12.400.00,00€

19.200.000,00€

55.000.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007)
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα μέσα στην προθεσμία που

του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,

με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
2.

Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του

σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
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3.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με

οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι

οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και
καταγγελίας σύμβασης:
o

Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη,

εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για
όλους τους μαθητές.

4.

o

Απουσία συνοδού από την διαδρομή (όπου απαιτείται).

o

Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν.

o

Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδικαιολογήτως δεν πραγματοποιήσει περισσότερα από πέντε (5)

δρομολόγια του τμήματος/ομάδας δρομολογίων συνολικά, τότε ύστερα από εισήγηση του
Διευθυντή του σχολείου κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

5.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

6.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,

επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 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 των εργασιών σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχου, είτε από τις υπόλοιπες εταιρείες

που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια
διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του
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Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον
που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του N. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε

οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
7.

Σε περίπτωση που η ανάθεση σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή

τεχνικών προδιαγραφών 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 ή
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
ΑΡΘΡΟ 13o
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (άρθρο 2 όπως ΚΥΑ 24001/16-06-2013)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με την πρόβλεψη του
άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:


Δικαίωμα προαίρεσης έως 8% του οικονομικού αντικειμένου , στο σύνολο του έργου ή κάθε ομάδας

δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των
δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι
μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ.
εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων) όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης



της Σύμβασης.

Δικαίωμα προαίρεσης έως 2% του οικονομικού αντικειμένου, στο σύνολο του έργου ή κάθε ομάδας
δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων λόγω αναπροσαρμογής της τιμής του καυσίμου

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζεται στο σύνολο του
έργου ή ανά τμήμα του αντικειμένου του επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα
δρομολόγια).

Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης.
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ΆΡΘΡΟ 14Ο
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ –ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ
ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

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.

2. Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύμφωνα με τη

προσφορά τους έτσι όπως αυτή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός

όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νομό. Η
αναπροσαρμογή του συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής
του καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία

(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x [(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)]
Όπου:

Ν.Κ.Δ.Ε. = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου

Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται η σύμβαση

Μ.Κ.Δ.Δ.. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος της
ΚΥΑ 24001/2013 με τιμή καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση
Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται.
3. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου το νέο συμβατικό
κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με την
παρακάτω σχέση:

Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά

(Ν.Σ.Κ.Δ.)=(Α.Σ.Κ.Δ.)x[(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)]

Όπου:

Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου

Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου

Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους
του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας διαδρομής του
δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης
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Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους
του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής διαδρομής του
δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης

4. Σε περίπτωση προσθήκης νέου δρομολογίου σε τμήμα ομάδας δρομολογίων το νέο συμβατικό
κόστος για το δρομολόγιο του τμήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία

(Ν.Σ.Κ.Δ.)= (Ν.Μ.Κ.Δ.) x[Σ (Α.Κ.Π.Δ.)/Σ(Α.Μ.Κ.Δ.)]
Όπου:

Ν.Σ.Κ.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου

Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους
του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα του νέου δρομολογίου και την
ίδια τιμή καυσίμου της διακήρυξης.

Σ(Α.Κ.Π.Δ.) = Άθροισμα Αρχικού Κόστους Προϋπολογισμού Δρομολογίων του τμήματος όπως
έχει τεθεί από την Περιφέρεια (αφορά αποκλειστικά τα αρχικά δρομολόγια της διακήρυξης)

Σ(Α.Μ.Κ.Δ.) = Άθροισμα Αρχικού Μέγιστου Κόστος Δρομολογίων που υπολογίζεται από τους

μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της

αρχικής διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου της διακήρυξης. (αφορά
αποκλειστικά τα αρχικά δρομολόγια της διακήρυξης)

5. Το Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου (Ν.Σ.Κ.Δ.) των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου
και προκειμένου για δρομολόγια που αφορούν λεωφορεία, υπόκειται πάντα στην αναπροσαρμογή
λόγω καυσίμου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

6. Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από την

Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της

αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.Ι.δ. του άρθρου
5, της αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β’ /14-6-2013) Κ.Υ.Α.

7. Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με
το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια.
8. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς:

 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το
Διευθυντή του σχολείου.

 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του
διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.
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 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα
σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

 Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων μαθητών.
 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου.

 Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από

υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος
υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας
σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών.

9. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από

υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος

υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης
και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών.

10. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης λόγω αναπροσαρμογής της τιμής καυσίμου στους αναδόχους θα
γίνεται ως εξής:

 αύξηση ή μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος θα υπολογίζεται κατά την πληρωμή του
τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, για κάθε σχολικό έτος, τιμολογίου.

 σε περίπτωση διακοπής ή λήξης των συμβάσεων ο ανωτέρω συμψηφισμός θα γίνεται κατά την
πληρωμή του τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων.

 οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή εφόσον προκύψει νόμιμη ανάγκη, με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 15Ο
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. Το κατά περίπτωση
μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που
προσωρινά
2.

ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την

Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς για να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης.

Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και 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
3.
4.

μαθητών.

Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα.

Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και
στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».
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5.

Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε

ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, πρέπει να παρέχουν
αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’
1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθμ.

ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών

ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητές και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση
τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις
6.
7.

διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά
τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.

Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρονται με

ευγένεια στους μαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολικών μονάδων ή
των αναπληρωτών τους. Να είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους προς τη σχολική κοινότητα να

8.

είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη.

Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες που
προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα

τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών

και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα
Αρχή και στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να

αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών –
9.

υπεύθυνων μεταφοράς.

Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το
δρομολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της

υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης, οφείλουν να μην
έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς
ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει
αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.

10. 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. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον

συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά
επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 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.
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11. 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 (όπου αυτός απαιτείται) του οχήματος.

12. 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.

13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για

οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη
σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή

της σχολικής μονάδας και, επίσης τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις.

14. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον
προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

15. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εξολοκλήρου ή εν μέρει,
δρομολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους
μαθητές, καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές.

16. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της
διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση

της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. Ο
ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση
των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες.

17. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε

πρόστιμο επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα παρακάτω και για
όσες σχολικές ημέρες συμβαίνει αυτό:

α) Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του δρομολογίου κατά 50%:


Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο



Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των



Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός

σχολείο το πρωί.

μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα.

από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

β) Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του δρομολογίου κατά 100%:


Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου

Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
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18. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της
μη απόδοσης σε αυτόν του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που
θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου.

19. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή, σε

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

20. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

21. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

22. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με

οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην
ασφάλεια των μαθητών και επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης:


Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη,

εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για όλους
τους μαθητές.



Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται)



Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς




Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν
Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

23. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδικαιολογήτως δεν πραγματοποιήσει δρομολόγια του
τμήματος/ομάδας δρομολογίων συνολικά, τότε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην

κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος
παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση

κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και
ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου
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της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν
συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

2. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας
σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να

τροποποιηθεί αναλόγως, με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια
ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με

σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με
τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην
Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου
κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική

αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή
και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.

4. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα

αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται
μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους
γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους
της παρούσης.

5. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή
εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος,

αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

6. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του
Π.Δ. 118/2007 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος
διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ( άρθρο 24 του Κ.Π.Δ. 118/2007)
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη

(Παράρτημα Ε). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς

του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με
την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο

της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
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2. Το κείμενο της σύμβασης υπεριχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:


παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες



παραλήφθηκε – βεβαιώθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών



έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν



εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα



όταν παρέλθει η οριστική ημερομηνία που έχει τεθεί στον εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμό.

κυρώσεις ή εκπτώσεις.

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

4. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα των παραπάνω προϋποθέσεων, η σύμβαση παραμένει ενεργή
μέχρι την ημερομηνία λήξης της που έχει τεθεί για το τμήμα που αφορά στον εκάστοτε επιμέρους
διαγωνισμό. Μέχρι την λήξη της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα
προαίρεσης που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 και τον Ν.3886/10 (ΦEK 173/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15
του

Π.Δ.118/07

και

Ν.3886/2010

(ΦΕΚ

173/Α/30.10.10),

μέσω

του

συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίον φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 του Π.Δ.118/2007 «Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης

προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%)
επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί
δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε
αιτία”)»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 4146/2013 «Για την άσκηση της αιτήσεως (ασφαλιστικών

μέτρων) κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας
αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν
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κατά την κατάθεσή της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη
συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3»

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου τύπου .pdf προσκομιζόμενα εντός

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.

Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις επί
τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως, μέσω του συστήματος, σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στα επί μέρους στάδια.
17.1. Ενστάσεις

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις :
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της

υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του

φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό, ήτοι την αρµόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης
Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, εκδίδει την
σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισµού.

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή

οποιουδήποτε αναδόχου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνσιμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενους

έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το

αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση
κατά της συµµετοχής αναδόχου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό

διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της
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πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός

δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από
το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών, και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, εκδίδει την

σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας
υποβολής ενστάσεων.

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα
και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, µέσα σε χρονικό

διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω

κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά,

εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης

Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, εκδίδει την σχετική απόφασή της
το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους,
δεν γίνονται δεκτές.

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση
του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.

17.2. Δικαστική Προσφυγή και Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων
Κάθε Προσφέρων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με

σκοπό την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την νέα οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία
έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει
προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή), προσδιορίζοντας

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα του. Η αναθέτουσα αρχή
υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της

προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της

προδικαστικής προσφυγής. Η προδικαστική προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την
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άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, χωρίς την άσκηση της οποίας η
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη.

Κατ άρθρο 5 του Ν.3886/2010 κάθε προσφέρων δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ρητής ή σιωπηρής

απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από
τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση
αυτών, κωλύουν την σύναψη της Σύμβασης, εκτός αν με προσωρινή διαταγή ο δικαστής αποφανθεί

διαφορετικά. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της Σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ.2 του

άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της
Σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3886/2010.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη - Μέλη της

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον
ν.2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των

εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική διάλεκτο, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

18.1 Εγγυητική συμμετοχής
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, από Εγγύηση Συμμετοχής υπέρ

του συμμετέχοντος για ποσό, σε ευρώ που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα που θα ορίζει η απλουστευμένη προκήρυξη του κάθε

επιμέρους διαγωνισμού, ανά δρομολόγιο, ή ομάδα δρομολογίων (όπως θα καθορίζεται στην εκάστοτε

απλουστευμένη προκήρυξη), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση
των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της

τιμής καυσίμου έως 2%. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός δρομολόγια η

εγγύηση συμμετοχής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού όλων των
δρομολογίων

ή

της/των

ομάδας/ων

δρομολογίων,

συμπεριλαμβανομένων

των

δικαιωμάτων

προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του
τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%.
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Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που απαιτεί η διακήρυξη.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προσφέροντα από
την Υπηρεσία.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και στους υπόλοιπους προσφέροντες εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της

οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει:



αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής,

αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του Ν.
4281/2014,



αν δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4281/14 δικαιολογητικά



αν δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

κατακύρωσης,

18.2 Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο μειοδότης στον οποίον έγινε κατακύρωση είναι

υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος αυτής θα είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο

ολοκλήρωσης του αντικειμένου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.

Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής
τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
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Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/2014), στο
άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (στο βαθμό που δεν αντίκειται στις ρυθμίσεις του άρθρου 157 του Ν.

4281/2014) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 Υπουργικής
Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 19Ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα

που παράγονται στο σύστημα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 και
των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317/τ.Β/2012).

ΑΡΘΡΟ 20Ο
ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα

προκύψει μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση,

την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην
Πάτρα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών καθώς
και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστημα………………………………………..
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………
Προς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ………………ΕΥΡΩ………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ

……………………………………………………(και

…………………………………………υπέρ:

ολογράφως)

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
1)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
2)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
3)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή της στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών του αρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ………………. Διακήρυξης σας.
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτηση μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστημα………………………………………..
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………
Προς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ………………ΕΥΡΩ………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ …...................... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ:

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
1)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
2)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
3)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για

την καλή εκτέλεση των όρων της …..……………. Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για
……………………………………………… (αριθμ Δ/ξης ………..) και το οποίο καλύπτει το 1% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτηση μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
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Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό
χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου.

72

ΑΔΑ: 6ΛΙΣ7Λ6-ΚΡΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η συμπλήρωση του πίνακα της οικονομικής προσφοράς θα γίνει με βάση το Παράδειγμα του
κατωτέρω πίνακα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΡΑ ΕΔΧ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡΙΘΜ. 102/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΔΡΑ

ΣΗΜΕΙΟ
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ
ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ %

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ (ανάλογα με
τον χρόνο που προβλέπεται
στην προκήρυξη του εκάστοτε
επιμέρους διαγωνισμού)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΕΜΦΟΡΤΑ Χ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΑΔΑ: 6ΛΙΣ7Λ6-ΚΡΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1.Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Συνολικός προϋπολογισμός για τέσσερα σχολικά έτη:19.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ (ανάλογα με
τον χρόνο που προβλέπεται
στην προκήρυξη του εκάστοτε
επιμέρους διαγωνισμού)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΕΜΦΟΡΤΑ Χ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΑΔΑ: 6ΛΙΣ7Λ6-ΚΡΥ

2.Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας

Συνολικός προϋπολογισμός για τέσσερα σχολικά έτη: 23.400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ (ανάλογα με
τον χρόνο που προβλέπεται
στην προκήρυξη του εκάστοτε
επιμέρους διαγωνισμού)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΕΜΦΟΡΤΑ Χ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΑΔΑ: 6ΛΙΣ7Λ6-ΚΡΥ

3.Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Συνολικός προϋπολογισμός για τέσσερα σχολικά έτη:12.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμ.Πρωτ.
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε……….
συνολικής δαπάνης ποσού ………………….€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στ…. …………..

σήμερα την

…. /.…/2016, ημέρα ………………. μεταξύ αφενός:

1. Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει

στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, Τ.Κ..

26110) με ΑΦΜ 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον
………………………….Αντιπεριφερειάρχη

………………………….,

296693/5006/03-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3081/τ.Β΄/17-11-2014) απόφασης

δυνάμει

της

υπ

αριθμ.

του Περιφερειάρχη Δυτικής

Ελλάδας περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», και αφετέρου
2. Τ…..……………………………………,

νομίμου

έδρα…………………. και ΑΦΜ ……………..

εκπροσώπου

της

εταιρείας……………….….

με

και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3. Το Π.Δ. 118/10-07-2007 «Κανονισμός Προμήθειας Δημοσίου»

4. Το Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας

2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων, προμηθειών και

υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
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2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
(Φ.Ε.Κ. 64Α’/2007).

5. Την υπ’ αριθ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-2010) υπουργική απόφαση για την αύξηση των

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22α του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού

κτλ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ
141 Α΄) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη.

7. Την υπ’ αριθμό 140/2015 (20η συνεδρίαση στις 16.11.2015) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Εψήφισε τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016». Η απόφαση αυτή βρέθηκε νόμιμη με την
αριθμ. πρωτ. 165419/16848/21-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου (ΑΔΑ: ΩΓΙΨΟΡ1Φ-ΧΒΡ).

8. Την υπ' αριθμ. 68/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:

«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς

μαθητών Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

αρμοδιότητας

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-

2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής
καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών»

9. Την υπ αριθμ. ……………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με την οποία………………………………

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας ………………………… της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,
για τα σχολικά έτη …………………………., με ……………………………. (λεωφορεία Δ.Χ. ή ταξί), για
τη/τις διαδρομές, όπως αυτή/ές ορίζεται/νται στον υπ’ αριθ. 1 Πίνακα και με τα οχήματα, βασικά και
εφεδρικά,
όπως
αυτά
αναφέρονται
στους
υπ’
αριθ.
2
και
3
πίνακες:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

Περιφερειακ
ή Ενότητα

Δήμος

Εξυπηρετούμεν
α Σχολεία

Περιγραφή
Δρομολογίου

Έμφορτ
α
Χιλιόμετ
ρα

Προσφορό
τερο Μέσο
Μεταφορά
ς

Ένδειξη
Διαμορφω
μένου
Οχήματος

Ένδε
ιξη
Συνο
δού

Αριθμό
Μαθητ
ών

Ώρα
Άφιξης

Ώρα
αναχώρ
ησης

Προσφερ
όμενη
τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Αριθμός
Δρομολογί
ων

Συνολικό
Κόστος (χωρίς
Φ.Π.Α.)
συμπεριλαμβαν
ομένου και του
δικαιώματος
προαίρεσης

Συνολικό Κόστος συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
Συνολικό Κόστος συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α

ΒΑΣΙΚΟ

Δρομολογίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΩΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΚΤΕΟ ΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Α/Α
Δρομολογίου

ΕΦΕΔΡΙΚΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΩΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΤΕΟ
ΕΩΣ
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ΑΡΘΡΟ 2
«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1. Περιγραφή αντικειμένου:

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του
Π.Δ.

60/2007

για

την

ανάθεση

υπηρεσιών

μεταφοράς

μαθητών

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα
σχολικά έτη 2016-2017 , 2017-20 18, 2018-2019 & 2 019-2 020, με λεωφορεία Δ.Χ. ή ταξί.

Ειδικότερα, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, 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.

2.2. Δρομολόγια - διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων:
α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους

προκειμένου για μαθητές ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης

εάν δεν απαιτείται η παραλαβή τους από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του
διευθυντή του σχολείου. Για τους μαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος

συγκέντρωσης από το Διευθυντή του σχολείου. 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 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου
αιτήματος προς την αντίστοιχη Δ/νση της Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 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.λπ.).

γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα τροποποιείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε
σχολείου έγγραφου αιτήματος προς τη Δ/νση Δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

2.3. 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. Τυχόν
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απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα
δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.

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 υποχρεωτικό να περιμένει μέχρι να
ολοκληρωθεί η παραλαβή ή παράδοση των μαθητών και μαθητριών.

ε. 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. Οι σχετικές αποφάσεις
επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

2.4. Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων:
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του 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. Ο αριθμός των εφεδρικών οχημάτων θα πρέπει να ανέρχεται:




για 1 έως 5 δρομολόγια σε ένα εφεδρικό όχημα

για 6 έως 11 δρομολόγια σε 2 εφεδρικά οχήματα

από 12 δρομολόγια και άνω στο 1/4 του αριθμού των οχημάτων που συνολικά απαιτούνται

για την εκτέλεση των δρομολογίων (με στρογγυλοποίηση όπου απαιτείται προς τη μικρότερη
ακέραιη μονάδα).

Για τους κατόχους ταξί που εκτελούν έως 2 δρομολόγια δεν απαιτείται η ύπαρξη εφεδρικού
οχήματος, αλλά θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4β.
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β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των κανονικών
και των εφεδρικών οχημάτων, 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 χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση
ανάθεσης και κατ' επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός

εάν έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω
αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η
αντικατάστασή τους με άλλα οχήματα εκτός από την περίπτωση της ταυτόχρονης βλάβης του

βασικού και του εφεδρικού οχήματος και με την προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί εγκαίρως και
εγγράφως η αρμόδια Δ/νση της αντίστοιχης Π.Ε.
Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου.

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον

ε. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο
πωλητής υποχρεούται να:
I.

II.

ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία την αρμόδια

Δ/νση της αντίστοιχης Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει (από
την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που

απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα

ανάλογα δικαιώματα. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο
αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική
ζημιά της Περιφέρειας.

2.5. Προσωπικό του αναδόχου:
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα 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.
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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. 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 στην αρμόδια Δ/νση της
αντίστοιχης Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

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

2.6. Τροποποιήσεις των δρομολογίων:
α. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση δρομολογίου/γίων (όπως αναφέρεται στη παρ. 2. β.

παραπάνω) ο ανάδοχος υποχρεώνεται να την αποδεχτεί άνευ αντιρρήσεως. Τα δηλωθέντα οχήματα
θα πρέπει να εξυπηρετούν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, συνυπολογίζοντας και τυχόν
αύξηση του αριθμού αυτών έως 10%.

β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων.

2.7. Οδηγοί-Συνοδοί
α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται

απαραίτητο από το διευθυντή του σχολείου ή από την Περιφέρεια, θα γίνονται με τη συνοδεία
συνοδών,

που

η

αποζημίωσή

τους

βαρύνει

τον

ανάδοχο.

Το

κόστος

των

συνοδών

συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά του
αναδόχου.

β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τις εκ του νόμου οριζόμενες
προϋποθέσεις (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.).
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γ. 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, η Περιφέρεια 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.

δ. 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.

ε. 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.

2.8. Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα
α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή

επιβατικά οχήματα Δ.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.

β. 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 γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετούν. Ο ανάδοχος
υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετούν.
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. Η
προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων'.

δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και
αυτοί θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες

ε. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας που να πληρούν τις

προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/54 1/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό
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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.

ζ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό
και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ.

2.9. Ασφαλιστική Κάλυψη
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 όλο το συμβατικό χρόνο της
σύμβασης μεταφοράς και όχι

μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν

υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης .

γ. 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.

δ. Κάθε 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.

2.10. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα Διακήρυξη τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, κατά το άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007. Συγκεκριμένα, οφείλει:
-

να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων 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 καθιστούν αδύνατη

την τήρηση των ωρών άφιξης και αναχώρησης και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη
μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.
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-

να έχει εκτελέσει μέσα στην τελευταία τριετία αντίστοιχες δραστηριότητες με την υπό ανάθεση

υπηρεσία (μεταφορά προσώπων).

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
3.1 Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ……………… και διαρκεί μέχρι……………..

3.2 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στα δικαίωματα προαίρεσης, όπως αυτό περιλαμβάνονται στο

άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης και συμπεριλήφθηκαν αναλογικά στην Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης όπως κατετέθηκε από τον Ανάδοχο.

3.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:


παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες



παραλήφθηκε – βεβαιώθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών



έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν



εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα



όταν παρέλθει η οριστική ημερομηνία που έχει τεθεί στον εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμό.

κυρώσεις ή εκπτώσεις.

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα γίνεται ανά μήνα

από τον Διευθυντή κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των δρομολογίων ανά

μεταφορέα. Υπόδειγμα της εν λόγω βεβαίωσης (που θα περιλαμβάνει το όνομα/επωνυμία του

αναδόχου, το μήνα παροχής των μεταφορών, το/τα δρομολόγια που εκτελέστηκαν και τον αριθμό
κυκλοφορίας του/των οχημάτων) θα αποσταλεί στους αρμόδιους διευθυντές των σχολείων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε

περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των
υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή

των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη 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.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (άρθρο 2 της ΚΥΑ 24001/16-06-2013)
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με την πρόβλεψη του
άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:


Δικαίωμα προαίρεσης έως 8% του οικονομικού αντικειμένου , στο σύνολο του έργου ή κάθε

ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων
των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι

μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ.

εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων) όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια


εκτέλεσης της Σύμβασης.

Δικαίωμα προαίρεσης έως 2% του οικονομικού αντικειμένου, στο σύνολο του έργου ή κάθε
ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων λόγω αναπροσαρμογής της τιμής του
καυσίμου

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζεται στο σύνολο του
έργου ή ανά τμήμα του αντικειμένου του επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα
δρομολόγια).

Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος
της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα από την αρμόδια
Περιφερειακή Ενότητα με αντίστοιχη έκδοση μηνιαίου τιμολογίου, ακολουθουμένης της διαδικασίας

του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα έπειτα από την επιστροφή του χρηματικού
εντάλματος πληρωμής από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των παρακάτω απαιτούμενων από το νόμο
δικαιολογητικών:


Βεβαίωση πραγματοποίησης δρομολογίου/γίων από το Διευθυντή κάθε σχολείου.



Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την πληρωμή (όπου απαιτείται).



Μηνιαίο Τιμολόγιο του αναδόχου.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:


Φόρος 8% για παροχή υπηρεσιών επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου παροχής



0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων



Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής



Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ, 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.
Συμβάσεων

Δημοσίων Συμβάσεων

Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η δαπάνη βαρύνει τ…………………………………………………….

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007)
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με οποιονδήποτε
τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή

του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Δυτικής
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Ελλάδας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην
ασφάλεια των μαθητών και επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης:
o

Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή

μη, εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για
όλους τους μαθητές.

o

Απουσία συνοδού από την διαδρομή (όπου απαιτείται).

o

Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν.

o

Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 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 των εργασιών σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχου, είτε από τις υπόλοιπες εταιρείες

που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια

διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του
Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον
που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του N. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που η ανάθεση σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών 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 ή τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
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ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ –ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ
ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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.

2. Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύμφωνα με τη

προσφορά τους έτσι όπως αυτή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του
μηνός όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νομό. Η
αναπροσαρμογή του συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής
του καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία

(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x [(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)]
Όπου:

Ν.Κ.Δ.Ε. = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου

Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται η σύμβαση

Μ.Κ.Δ.Δ.. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος της
ΚΥΑ 24001/2013 με τιμή καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση
Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται.

3. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου το νέο συμβατικό

κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με την
παρακάτω σχέση:

Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά

(Ν.Σ.Κ.Δ.)=(Α.Σ.Κ.Δ.)x[(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)]

Όπου:

Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου

Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου

Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους
του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας διαδρομής του
δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης
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Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς
τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής
διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης

4. Σε περίπτωση προσθήκης νέου δρομολογίου σε τμήμα ομάδας δρομολογίων το νέο συμβατικό
κόστος για το δρομολόγιο του τμήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία

(Ν.Σ.Κ.Δ.)= (Ν.Μ.Κ.Δ.) x[Σ (Α.Κ.Π.Δ.)/Σ(Α.Μ.Κ.Δ.)]
Όπου:

Ν.Σ.Κ.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου

Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους

του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα του νέου δρομολογίου και την
ίδια τιμή καυσίμου της διακήρυξης.

Σ(Α.Κ.Π.Δ.) = Άθροισμα Αρχικού Κόστους Προϋπολογισμού Δρομολογίων του τμήματος όπως
έχει τεθεί από την Περιφέρεια (αφορά αποκλειστικά τα αρχικά δρομολόγια της διακήρυξης)

Σ(Α.Μ.Κ.Δ.) = Άθροισμα Αρχικού Μέγιστου Κόστος Δρομολογίων που υπολογίζεται από τους
μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της

αρχικής διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου της διακήρυξης. (αφορά
αποκλειστικά τα αρχικά δρομολόγια της διακήρυξης)

5. Το Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου (Ν.Σ.Κ.Δ.) των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος

άρθρου και προκειμένου για δρομολόγια που αφορούν λεωφορεία, υπόκειται πάντα στην
αναπροσαρμογή λόγω καυσίμου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

6. Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από την
Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της

αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.Ι.δ. του άρθρου
5, της αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β’ /14-6-2013) Κ.Υ.Α.

7. Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό
με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια.
8. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς:

 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το
Διευθυντή του σχολείου.
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 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας
του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του
σχολείου.

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα
σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

 Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων
μαθητών.

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου.

 Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από
υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος
υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας
σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών.

9. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από

υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος

υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης
και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών.

10. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης λόγω αναπροσαρμογής της τιμής καυσίμου στους αναδόχους
θα γίνεται ως εξής:

 αύξηση ή μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος θα υπολογίζεται κατά την πληρωμή του
τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, για κάθε σχολικό έτος, τιμολογίου.

 σε περίπτωση διακοπής ή λήξης των συμβάσεων ο ανωτέρω συμψηφισμός θα γίνεται κατά
την πληρωμή του τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων.

 οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή εφόσον προκύψει νόμιμη ανάγκη, με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 8

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. Το κατά περίπτωση

μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που
προσωρινά

ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την

Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς για να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης.
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2.

Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και 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
3.
4.
5.

μαθητών.

Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα.

Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό
και στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».

Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν
οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές,

πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ.

61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005)
καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄

1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί
εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητές και νήπια»), εκτός και
αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα
6.
7.

κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά
τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.

Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρονται με

ευγένεια στους μαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολικών μονάδων ή
των αναπληρωτών τους. Να είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους προς τη σχολική κοινότητα να

8.

είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη.

Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες

που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν
ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από συμπεριφορά

μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην

Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες

συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις
9.

σχολείου – μαθητών – υπεύθυνων μεταφοράς.

Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το

δρομολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της

υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης, οφείλουν να μην
έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς
ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει
αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.

10. 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
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ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική
ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να

καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν
υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 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.

11. 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 (όπου αυτός απαιτείται) του οχήματος.

12. 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.

13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για
οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη
τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον

Δ/ντή της σχολικής μονάδας και, επίσης τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση
αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις.

14. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον
προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

15. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εξολοκλήρου ή εν μέρει,
δρομολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους
μαθητές, καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές.

16. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της

διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την
κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών.

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την
τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες.

17. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε

πρόστιμο επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα παρακάτω και
για όσες σχολικές ημέρες συμβαίνει αυτό:

α) Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του δρομολογίου κατά
50%:


Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο



Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή

σχολείο το πρωί.

των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα.
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Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός
από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

β) Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του δρομολογίου κατά
100%:


Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου

Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

18. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν
της μη απόδοσης σε αυτόν του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των
εξόδων που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου.

19. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή, σε

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

20. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

21. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

22. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με
οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει

υπέρ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες
αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας
σύμβασης:


Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη,

εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για
όλους τους μαθητές.



Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται)



Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς




Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν
Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
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23. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδικαιολογήτως δεν πραγματοποιήσει δρομολόγια του

τμήματος/ομάδας δρομολογίων συνολικά, τότε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην
κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος

παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση
κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα

και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να
αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

2. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου

κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική
αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την
ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.

3. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την

ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα

γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του
σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

4. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή
εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος,

αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

5. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του
Π.Δ. 118/2007 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος
διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό

……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… € της ………………..
Τράπεζας, με ημερομηνία λήξεως την……………………
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Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα

προκύψει μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου, η οποία θα αφορά την
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στην Πάτρα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή

στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών
καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι όροι της υπ’ αριθμ.

πρωτ……………. διακήρυξης της Π.Δ.Ε. για την εφαρμογή του ΔΣΑ καθώς και των επιμέρους
διαγωνισμών.

Αφού διάβασαν προσεκτικά τα παραπάνω οι δύο συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι τα αποδέχονται
ανεπιφύλακτα.

Η παρούσα σύμβαση συνετάχθη σε πέντε (5) αντίτυπα εκ των οποίων τέσσερα (4) έλαβε η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) και ένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤOΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

99

