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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Πρέβεζα : 02 /11 /2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      Αρ. Πρωτ. : 110429/3402
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση     : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 48 100
Πληροφορίες  : Χριστοδούλου Φωτεινή
Τηλέφωνο       : 26823 60299
FAX  : 26820 27195

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε.  Πρέβεζας,
για το  σχολικού έτους 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 157.475,83 ευρώ, συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της προαίρεσης. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφο-
ρών Επιβατών).

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

  Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Η-
πείρου».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου».
4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 10-9-2015 (ΦΕΚ 108/Α/2015).
5. Την αριθµ. 24001/14-6-2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1449/ Β/2013), όπως τροποποιήθηκε με τις
αρ. 32807/1-9-2014 (ΦΕΚ 2375/Β/2014) και 31636/9-9-2015 (ΦΕΚ 1931/Β/2015) K.Y.A..
6. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία των σχολικών μονάδων του νομού για τους μαθητές που
δικαιούνται δωρεάν μεταφορά από τον τόπο κατοικίας μέχρι την έδρα της οικείας σχολικής
μονάδας.
7. Την αρ. 29/1629/30-10-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρί-
θηκαν, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευση, καθώς και οι όροι της σχετικής
Πρόσκλησης.
8. Τις αρ. πρωτ. 109442/3350/29-10-2015 και 109443/3351/29-10-2015 αποφάσεις ανά-
ληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 498/30-10-2015 και 497/30-10-2015
αντίστοιχα,  στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. στο Ν. Πρέβεζας.

Ανακοινώνει

Ότι θα προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με κατάθεση σφραγισμένων προσφο-
ρών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο, ακέραιο, ποσοστό έκ-
πτωσης επί τοις εκατό), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμο-
διότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το  σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
157.475,83 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 50 %, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο στ της παρ. 2 του κεφ. Γ του άρθρου 2 της αρ.
24001/2013 Κ.Υ.Α.
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Το έργο αφορά τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που
πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική
τους μονάδα και αντίστροφα, όπως φαίνεται στα συνημμένα τμήματα - δρομολόγια του
παραρτήματος Α της παρούσας.

Η διάρκεια του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και λήγει
αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση του επαναληπτικού διεθνή διαγωνισμού που θα πραγμα-
τοποιηθεί.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε. Πρέβεζας
(Ταχ. Δ/νση: Σπηλιάδου 8 – Τ.Κ. 48 100 Πρέβεζα) και η ημερομηνία διεξαγωγής του, κα-
θώς και λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, είναι η 09 - 11 - 2015, ημέρα Δευτέ-
ρα και ώρα 10:00 π.μ.

    Πηγή χρηματοδότησης του έργου είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω
των οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, απο-
κλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449
Β΄/14-6-2013).

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι κα-
ταθέτουν, μέχρι την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, τον σφραγισμένο φάκελο
της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Δεκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των
ανωτέρω, με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα,
φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά και δραστηριοποιούνται επαγ-
γελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα,
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου,
πλην της Ελλάδας, κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και
έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό
της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρου-
σιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν συστα-
θεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσί-
ων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2513/1997.

Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση
των δρομολογίων, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιού-
νται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και
σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν
κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων,
σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον α-
ριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Στην περίπτωση
αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι α-
νώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί, με
βάση τον προβλεπόμενο προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου.

Οι Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν την προσφορά τους σε
σφραγισμένο φάκελο, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Διοικ/κού - Οικον/κού της
Π.Ε. Πρέβεζας μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας δια-
πραγμάτευσης. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής δεκτές γίνονται  προσφορές εφό-
σον έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.
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Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου της προσφοράς, πέραν των στοιχείων του προ-
σφέροντος θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ:
Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού
Ταχ. Διεύθυνση: Σπηλιάδου 8, Τ. Κ. 48 100

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του έργου: «Μεταφορά
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2015-2016».
Αριθμός Πρωτ. Πρόσκλησης: 110429/3402/02-11-2015
Ημερομηνία Διενέργειας της διαπραγμάτευσης : 09/11/2015.

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, τοποθετούνται τα δικαιολογητικά που
αναγράφονται κατωτέρω.

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκά-
στοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του  παρόντος διαγωνισμού και το
δρομολόγιο ή τα δρομολόγια  για τα οποία υποβάλλει την προσφορά και στην οποία να
δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της:

α)  Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης  της οποίας
έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ισχύει για εκατόν είκοσι ημέρες.

β) Ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

β1) Δεν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη α-
πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007.

β2) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

β3) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα, ήτοι :
ι) 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),
ii) 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),
iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οι-
κονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ.
48).
iv) 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 τη 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 (Α΄ 305),
v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογρα-
φίας, της   ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας.

vi) Κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :
-     30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
-     31 παρ. 4, 5 και 6
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-     32 παρ. 4 και 5
- 35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

γ) Δεν τελούν  σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν   τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευ-
σης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό
άλλη  ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη α-
νάλογη  διαδικασία.
ε) Δεν  τελούν  υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,  όπως  εκάστοτε   ισχύει,  ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής   εκκαθάρισης  των   ανωτέρω  νομοθε-
τημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα).
στ) Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυ-
ξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική δι-
αχείριση  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστι-
κή διαχείριση ή  υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν  τις
πληροφορίες αυτές.

ε) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης  (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους  κα-
ταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

στ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργα-
νώσεις, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηρι-
οτήτων που ασκούν (ρητά  κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδι-
κό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι
στο Επιμελητήριο  ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση
(δεν αφορά συνεταιρισμούς).
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Ε-
πιμελητηρίου  ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο
των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελ-
μά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

ζ) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .

η) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των  δικαιο-
λογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος.

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.∆. 118/07, εφό-
σον οι πάροχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους, από το
οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο
συγκεκριµένο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση,
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα δε νοµικά πρόσωπα αντίγραφο πρακτικού ή
απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου (που θα εγκρίνει και
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τη συµµετοχή στο διαγωνισµό) και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό
συµβολαιογραφικό έγγραφο.

3. Εγγύηση συμμετοχής δεν προβλέπεται στον παρόντα διαγωνισμό.

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

α) Ο αριθμός κυκλοφορίας των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΧΙ κλπ) που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου και ο αριθμός των θέσεων αυ-
τών, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας.

β)  Ότι στην περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή
του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της πα-
ρούσας 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 δρο-
μολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα με-
ταφοράς των μαθητών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ)

2.Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ
κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.

3. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα
διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφο-
ρά των μαθητών. Στην περίπτωση που το φύλλο τεχνικού ελέγχου δεν έχει εκδοθεί από
δημόσιο ΚΤΕΟ, απαιτείται η επικύρωσή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις δια-
τάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/2014) .

4. Επικυρωμένα, κατά τα ανωτέρω,  αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

5. Άδεια ή άδειες οδήγησης.

6. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιό-
κτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη
του λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,
που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά
μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς
και του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης.

7. Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι., ανάλογα με το όχημα και φωτοα-
ντίγραφο της ειδικής άδειας μεταφορέα για τους ιδιοκτήτες λεωφορείων.

8. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος, πρόκειται να απασχολήσει οδηγό / ούς,
προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου αυτών, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταί-
ου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικα-
στική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007,
δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισμός
αφορά την μεταφορά των μαθητών, να προκύπτει από το ποινικό τους μητρώο ότι δεν έ-
χουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας «περί
ναρκωτικών», της σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της  εκμετάλλευσης πορνών, της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απά-
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της, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της
αλητείας, του βιασμού, της  αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής, της
σύστασης συμμορίας και της μέθης κατά την οδήγηση.

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον κυρίως φάκελο τοποθετείται σφραγισμένος υποφάκελος ο οποίος περιέχει την
οικονομική προσφορά, υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στην παρούσα πρόσκληση (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ Δ). Η προσφερόμενη τιμή κατά τμήμα - δρομολόγιο, είναι το συνολικό ημερήσιο
κόστος του τμήματος εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδας.

IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υπο-
βάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα  δικαιολογητικά των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
20 του ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος.
Τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επι-
τροπή του ∆ιαγωνισµού σε καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Αναθέ-
τουσα αρχή.

V.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης των

προσφορών αμέσως μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, κα-

θώς και τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς.
Στη συνέχεια λόγω του κατεπείγοντος του διαγωνισμού για όσες προσφορές κρίθη-

καν αποδεκτές αποσφραγίζονται και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών.
Στα πλαίσια της αξιολόγησής τους, η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στη δια-

πραγμάτευση με τους διαγωνιζόμενους επί των οικονομικών προσφορών που κατέθεσαν,
στην ίδια συνεδρίαση ή σε ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες,
προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης αποτυπώνονται στο σχετικό πρακτικό της
Επιτροπής, το οποίο  διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
για την έγκρισή του.

VI  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της παρούσας πρόσκλησης, της συμμετοχής παρόχου και της διενέργειας του
διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομι-
μότητας και ουσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

VII.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
α. Εγγύηση συμμετοχής δεν προβλέπεται στον παρόντα διαγωνισμό.

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του

ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης, να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορί-
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ζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ.
1α του Ν. 4281/2014)  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.

VIII. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στον ανάδοχο διενεργείται
από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιο-
λογητικών μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνό-
τητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια
Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στη  Διεύθυνση Διοικητικού -
Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρ-

μοδίως από τις Δ/νσεις Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας Εκπ/σης.
2. Βεβαίωση του Δ/ντή της οικείας σχολικής μονάδας ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η

καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.
3. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.
4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.
5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο
κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο:
• 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, α-

περγίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Δι-
ευθυντή 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 υπαι-
τιότητα 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.

IX. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
1. Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί – επιφυλάσσεται  της άσκησης  δικαιώματος προαι-

ρέσεως  με μονομερή απόφασή της για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομο-
λογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή δια-
δρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρ-
κεια 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. Το ως άνω ποσό αναλογεί σε ποσοστό 20% επί της συμ-
βατικής αξίας.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με απόφαση
του αρμόδιου οργάνου της, το αντικείμενο της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μετα-
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φοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.  Το ως άνω
ποσό αναλογεί σε ποσοστό 30% επί της συμβατικής αξίας.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης, ο ανάδοχος υποχρεού-
ται να προσκομίσει  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόμενη σε ποσοστό 5%
επί του ποσού της παράτασης αυτής προ Φ.Π.Α.

X.  ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και
μέχρι την προβλεπόμενη στην παρούσα ημερομηνία.

Kατά τη μεταφορά:
1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.

Το μεταφορικό μέσο  θα παραλαμβάνει τους μαθητές στα προκαθορισμένα σημεία -
στάσεις. Έως την επιβίβαση των μαθητών στο όχημα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη
γονική μέριμνα ή οι νόμιμοι επίτροποι αυτών. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι
μαθητές στα σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί.

2. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνα-
τός.

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα.
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο

μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».
5. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατά-

σταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα
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) καταργήθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ Α-
ΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων
που θα μεταφέρουν μαθητάς και νήπια »), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροπο-
ποιηθεί, οπότε θα ισχύει ό,τι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφω-
να 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.

6. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα είναι  συνεργάσιμοι, θα συμπεριφέρνονται
με ευγένεια στους μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολεί-
ων ή των αναπληρωτών τους και των εκπαιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συμπεριφο-
ρά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη.

7. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάμβάνουν υπόψη τους τις ιδι-
αιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να
αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημι-
ουργούνται  από συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μετα-
φοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη Δ/νση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι
απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταρά-
ξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς.

8. Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και
θα πρέπει να εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές
καλύψεις.

9. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγι-
ο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχο-
λική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δ/ντή της σχολικής μο-
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νάδας και την Αναθέτουσα Αρχή, όπως επίσης και τους γονείς των μαθητών που με-
ταφέρει. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο μεταφορέας απεργεί.

10. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν  από τον
προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει,
δρομολογίων από τον ανάδοχο φορέα σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβα-
τών μαζί με τους μαθητές καθώς και απαίτηση  καταβολής εισιτηρίου από τους μετα-
φερόμενους μαθητές.

12. Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των μαθητών
που θα μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή
όρθιοι μαθητές.

13. Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται, κύριο ή εφεδρικό, από τον ανάδοχο
φορέα για το έργο της μεταφοράς  πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων
των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημιές, όπως επίσης και την κατά νόμο
ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους
καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

14. Τα λειτουργικά έξοδα των μεταφορικών μέσων για την μεταφορά  των  μαθητών επι-
βαρύνουν τον ανάδοχο φορέα  (προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως
κ.λ.π.).

XI. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων και των όρων της παρούσας πρόσκλησης της Α-
ναθέτουσας Αρχής, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και
την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας και μονομερούς λύσης της συμβάσεως καθώς και
αποκλεισμού από μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Ο ανάδοχος φορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτου-
σα Αρχή για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο
τυχόν ευθύνες.

Επίσης σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης ή της
διακήρυξης, ο ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργά-
νου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υ-
πέρ της αναθέτουσας αρχής.

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή  επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματά
της για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση.

XII.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαί-
νει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Ο μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύ-
χθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο  με μονο-
μερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, παύουν να αποτελούν
συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.
2. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο
ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλί-
ζουν με τον αναγκαίο συγχρονισμό  την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις με-
ταφορά των μαθητών στον τελικό προορισμό τους.
3. Ο μειοδότης 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

ΑΔΑ: 7ΥΑ67Λ9-ΧΦ5



10

και κανονική αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία
θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς
των παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.).
Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.
Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την
διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση
με το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υπο-
χρεούται να τις αποδεχθεί.

4. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για
πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Διευθυντή της σχολικής μο-
νάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι
ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσε-
ων.
5. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο συμ-
βόλαιο όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της μεταφοράς,
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη σύμβαση.

6. Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από υπαλλή-
λους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι.

7. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 118/2007,
καθώς και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια της παρούσας διαπραγ-
μάτευσης.

XIII. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η  παρούσα πρόσκληση:
1. Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε. Πρέβεζας (www.preveza.gr).
2. Θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Πρέβεζας για ενημέρωση των μελών του, καθώς και
στις  επαγγελματικές ενώσεις των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. του Νομού.
3. Θα κοινοποιηθεί για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων των Δ/νσεων Α/βάθμιας
και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.
4. Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π. Ε. Πρέβεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμή-
μα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικον/κού της Π. Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8 –
Τ.Κ.48100 Πρέβεζα, 2ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στο τηλέφωνο
26823 60299 – αρμόδιος υπάλληλος: Φωτεινή Χριστοδούλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακας δρομολογίων - προϋπολογισμός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

www.preveza.gr
ΑΔΑ: 7ΥΑ67Λ9-ΧΦ5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ -

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 7ΥΑ67Λ9-ΧΦ5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α -  ΤΜΗΜΑΤΑ  1-30   (Ανήκει στη με Αρ.  Πρωτ. 110/429/3402/02-11-2015  Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ   Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: Ε. Δ. Χ.)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡOΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

1 Άγιος Γεώργιος-Κερασώνας
(μόνο επιστροφή)

Νηπιαγωγείο
 Αγ. Γεωργίου 1 7,3 1 7,3 133 13,20 1.755,60 877,80 2.633,40 605,68 3.239,08

2 Γοργόμυλος-Κλεισούρα
(μόνο επιστροφή) Δημοτικό Γοργομύλου 1 7,4 1 7,4 133 13,29 1.767,57 883,79 2.651,36 609,81 3.261,17

3 Γοργόμυλος-Άνω Γοργόμυλος
(μόνο επιστροφή)

Νηπιαγωγείο
 Γοργομύλου 1 3,8 1 3,8 133 10,04 1.335,32 667,66 2.002,98 460,69 2.463,67

4 Άγια Ελεούσα Θεσπρωτικό Δημοτικό
 Θεσπρωτικού 1 3,3 2 6,6 133 19,22 2.556,26 1.278,13 3.834,39 881,91 4.716,30

5 Εργατικές Κατοικίες-Νηπιαγωγείο
Θεσπρωτικού

Νηπιαγωγείο
 Θεσπρωτικού 2 2,8 2 5,6 133 18,37 2.443,21 1.221,61 3.664,82 842,91 4.507,72

6 Δρυόφυτο-Μετόχι-Φιλιππιάδα-
Λίμνη Ζηρού (πρωί-μεσημέρι)

2 Νηπιαγωγείο-
2 Δημοτικό 4 12,0 2 24,0 133 34,40 4.575,20 2.287,60 6.862,80 1.578,44 8.441,24

7 Λίμνη Ζηρού-Χαρατσάρι
(μόνο επιστροφή)

2 Δημοτικό
 Φιλιππιάδας 2 5,5 1 5,5 133 11,67 1.552,11 776,06 2.328,17 535,48 2.863,64

8
Xαρατσάρι-2ο χιλιόμετρο Ε.Ο Πα-
ντάνασσα Ιωάννινα-Λίμνη Ζηρού
(πρωί)

2 Δημοτικό
 Φιλιππιάδας 3 5,5 1 5,5 133 11,67 1.552,11 776,06 2.328,17 535,48 2.863,64

9 Λίμνη Ζηρού Παντάνασσα
(μόνο επιστροφή)

2 Δημοτικό
Φιλιππιάδας 2 2,3 1 2,3 133 8,76 1.165,08 582,54 1.747,62 401,95 2.149,57

10 Λεροπούλα-Περιοχή Καράλη-30
Δημοτικό Φιλιππιάδας

3 Δημοτικό
 Φιλιππιάδας 4 12,0 2 24,0 133 34,40 4.575,20 2.287,60 6.862,80 1.578,44 8.441,24
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11
Νηπιαγωγείο Ν. Κερασούντας-
Ηλιοβούνια
(μόνο επιστροφή 12:20)

Νηπιαγωγείο
 Ν. Κερασούντας 2 5,3 1 5,3 133 11,50 1.529,50 764,75 2.294,25 527,68 2.821,93

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

12 2ο Δημοτικό Πάργας-Αγιά
(μόνο επιστροφή) 2 Δημοτικό Πάργας 3 6,7 1 6,7 133 12,69 1.687,77 843,89 2.531,66 582,28 3.113,94

13 2ο Δημοτικό Πάργας-Συνοικισμός
Μαράς (μόνο επιστροφή) 2 Δημοτικό Πάργας 3 1,7 1 1,7 133 9,10 1.210,30 605,15 1.815,45 417,55 2.233,00

14 Νάρκισσος-Βουβοπόταμος Δημοτικό
 Βουβοποτάμου 2 6,7 2 13,4 133 25,00 3.325,00 1.662,50 4.987,50 1.147,13 6.134,63

15 Νηπιαγωγείο Βαλανιδορράχης-
Λούτσα

Νηπιαγωγείο
Βαλανιδορράχης 2 6,1 2 12,2 133 24,36 3.239,88 1.619,94 4.859,82 1.117,76 5.977,58

16 Κορωνόπουλο-Αχερουσία-2  Δη-
μοτικό Καναλλακίου

2ο Δημοτικό
Καναλλακίου 4 11,3 2 22,6 133 33,21 4.416,93 2.208,47 6.625,40 1.523,84 8.149,24

17 Μεσοπόταμος-Θέμελο Νηπιαγωγείο
Μεσοποτάμου 4 3,0 1 3,0 133 9,36 1.244,88 622,44 1.867,32 429,48 2.296,80

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

18 Παραλία Καστροσυκιάς-
Μεγαδέντρο-Καστροσυκιά

Νηπιαγωγείο
Καστροσυκιάς 2 6,5 2 13,0 133 25,04 3.330,32 1.665,16 4.995,48 1.148,96 6.144,44

19 Λυγιά -Χειμαδιό (μόνο επιστροφή) ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψού-
ντας 1 5,2 1 5,2 133 11,42 1.518,86 759,43 2.278,29 524,01 2.802,30

20 Ριζά-Χειμαδιό (πρωί-μεσημέρι) Γυμνάσιο Ζαλόγγου 2 6,5 2 13,0 133 25,04 3.330,32 1.665,16 4.995,48 1.148,96 6.144,44

21 Λούρος-Σκάλα- Κάτω Κοτσανό-
πουλο (μόνο επιστροφή 16:15) Δημοτικό Λούρου 4 5,7 1 5,7 133 11,84 1.574,72 787,36 2.362,08 543,28 2.905,36
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22 Ν. Σαμψούντα-Νηπιαγωγείο-
Δημοτικό Λούρου

Νηπιαγωγείο-
Δημοτικό Λούρου- 2 10 2 20,0 133 31 4.123,00 2.061,50 6.184,50 1.422,44 7.606,94

23 Ν. Σφηνωτό-Νηπιαγωγείο Λούρου
(μόνο πρωι) Νηπιαγωγείο Λούρου 1 4,3 1 4,3 133 10,65 1.416,45 708,23 2.124,68 488,68 2.613,35

24 Θεσπρωτικό- Νηπιαγωγείο Λού-
ρου Νηπιαγωγείο Λούρου 1 12,5 2 25,0 133 35,25 4.688,25 2.344,13 7.032,38 1.617,45 8.649,82

25 Κανάλι-Εκκλησιές
 (μόνο επιστροφή) Δημοτικό Καναλίου 2 18,7 1 18,7 133 22,9 3.045,70 1.522,85 4.568,55 1.050,77 5.619,32

26 4 Γυμνάσιο-Παλιούρι
(μόνο επιστροφή) 4 Γυμνάσιο Πρέβεζας 1 6,3 1 6,3 133 12,35 1.642,55 821,28 2.463,83 566,68 3.030,50

27 Μουσικό Σχολείο-Κανάλι-Άνω
φραξύλα (μόνο επιστροφή)

Μουσικό Σχολείο
Πρέβεζας 3 13,7 1 13,7 133 18,64 2.479,12 1.239,56 3.718,68 855,30 4.573,98

28 Βρυόλακας Καλαμίτσι-Δημοτικό -
Νηπιαγωγείο Παντοκράτορα

Νηπιαγωγείο -
Δημοτικό Παντοκρά-
τορα

3 5,40 2 10,8 133 23,17 3.081,61 1.540,81 4.622,42 1.063,16 5.685,57

29
Ν. Σφηνωτό-Λούρος-Ωρωπός-
Εσπερινό Γυμνάσιο-Εσπερινό
ΕΠΑΛ

Εσπερινό Γυμνάσιο-
Εσπερινό ΕΠΑΛ
 Πρέβεζας

3 32,00 2 64,0 133 68,42 9.099,86 4.549,93 13.649,79 3.139,45 16.789,24

30 Ν.Σαμψούντα Εσπερινό Γυμνά-
σιο-Λύκειο Πρέβεζας

Εσπερινό Γυμνάσιο -
Εσπερινό Γυμνάσιο
Πρέβεζας

4 18,70 2 37,4 133 45,79 6.090,07 3.045,04 9.135,11 2.101,07 11.236,18

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΠΟΣΑ 641,75 85.352,75 42.676,38 128.029,13 29.446,70 157.475,83
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: 7ΥΑ67Λ9-ΧΦ5



16

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ.:
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΗΣ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016.

Στην Πρέβεζα σήμερα……………………… στο κατάστημα της Π. Ε. Πρέβεζας, Ταχ. Διεύθυνση
Σπηλιάδου 8, αφενός η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, νομίμως εκπρο-
σωπούμενη από τον  Αντιπεριφερειάρχη  Πρέβεζας κ. Στράτο Ιωάννου, που θα καλείται εφεξής
«αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου ……………………………………………………………………….
που θα καλείται  εφεξής  «ανάδοχος» και εδρεύει  στη…………………. με Α.Φ.Μ.  …………………
και  Δ.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………...

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 110429 /3402/02-11-2015 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπη-
ρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος
2015-2016 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 157.475,83 ευ-
ρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσί-
ες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

2. Την προσφορά του αναδόχου.
3. Την αρ. ……………….…….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης

…………………………………………………..
4. Το με αρ. πρωτ. …………….. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο ανακοινώθηκε

η κατακύρωση ή ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβα-
σης, προσκομίζοντας και την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

5. Τις αρ. πρωτ. 109442/3350/29-10-2015 και 109443/3351/29-10-2015 αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 498/30-10-2015 και 497/30-10-2015 αντί-
στοιχα,  στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. στο Ν. Πρέβεζας.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά, από τον ανάδοχο, των μαθητών Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους μέχρι τις σχολικές μονάδες που φοιτούν και αντί-
στροφα, εκτελώντας το/τα δρομολόγιο/α  που αναφέρονται στο παράρτημα Α της με αρ. πρωτ.
110429 /3402/02-11-2015 Πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τους όρους της πα-
ρούσας και της προαναφερόμενης διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ

Το τίμημα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η σύμβαση εκπληρωθεί εξολο-
κλήρου και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των
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000.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. ή 000.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως προκύ-
πτει από τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της και λήγει αυτοδίκαια μετά την ολοκλήρωση
του διεθνή διαγωνισμού, που θα προκηρυχθεί.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
1. Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί – επιφυλάσσεται  της άσκησης  δικαιώματος προαιρέσεως

με μονομερή απόφασή της μέχρι του ποσού των 000.000,00 € πλέον ΦΠΑ  για την τροπο-
ποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογί-
ων 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. εκτέ-
λεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια ε-
κτέλεσης της σύμβασης. Το ως άνω ποσό αναλογεί σε ποσοστό 20% επί της συμβατικής
αξίας.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με απόφαση του αρ-
μόδιου οργάνου της, το αντικείμενο της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού
αντικειμένου μέχρι του ποσού των 000.000,00 € πλέον ΦΠΑ, μέχρι την ολοκλήρωση του
επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών
μηνών.  Το ως άνω ποσό αναλογεί σε ποσοστό 30% επί της συμβατικής αξίας.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόμενη σε ποσοστό 5% επί του ποσού
της παράτασης αυτής προ Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από την
Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητι-
κών 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 Ηπείρου – Περιφερει-
ακή Ενότητα Πρέβεζας.

Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στη  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομι-
κού της Π. Ε. Πρέβεζας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως
από τις Δ/νσεις Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας Εκπ/σης.

Α/Α
Δρομολογίου
Πρόσκλησης

Περιγραφή
Δρομολογίου

Αριθμός
Δρομολογί-

ων στη
Διάρκεια

Σύμβασης

Ημερήσια
Αποζημίωση
ανά Δρομο-

λόγιο
(χωρίς φπα)

Συνολικό
Ποσό

Σύνολο

Φ.Π.Α.  23%

Γενικό σύνολο
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2. Βεβαίωση του Δ/ντή της οικείας σχολικής μονάδας ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η κα-
θημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.

3. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.
4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.
5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.

Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατή-
σεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο:
• Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Δι-

ευθυντή 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.
• 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 υπαι-
τιότητα 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.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων και των όρων των σχετικών άρθρων της διακήρυξης της
Αναθέτουσας Αρχής, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την
κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας και μονομερούς λύσης της συμβάσεως καθώς και αποκλει-
σμού από μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Ο ανάδοχος φορέας με την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της σχετικής διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής, οι όροι της οποίας  συμπληρωματικά διέ-
πουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύμβαση.

Ο ανάδοχος φορέας 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.

Επίσης σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης ή της διακήρυ-
ξης, ο ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτου-
σας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή  επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματά της για
κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης  κατατέθηκε από τον ανάδοχο με-
ταφορέα η με αριθμό ………………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού
………………..€, της Τράπεζας    …………………………..

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά από χρονικό διάστημα δύο μηνών μετά την οριστική πο-
σοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 8: 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 μειοδότης
παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάρ-
γησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και εν-
δεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο  με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου
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της Αναθέτουσας Αρχής, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής,
χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.
2. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο ανάδο-
χος ή οι ανάδοχοι  των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με τον
αναγκαίο συγχρονισμό  την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών
στον τελικό προορισμό τους.
3. Ο μειοδότης 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 αντι-
κατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και
κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των παι-
διών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.).
Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετα-
γράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.
Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια
του έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή
του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί.
Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή
εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος,
αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

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

5. Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν συμπληρωματικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν αναφέρο-
νται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση.

6. Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των
όρων της σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής πί-
στης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από
τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Πρέβεζας.

Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από υπαλλήλους
της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία αντί-
τυπα εκ των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο έμειναν στο
αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΑΔΑ: 7ΥΑ67Λ9-ΧΦ5



21

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………

Κατάστημα …………………………………………

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                        Ημερομηνία έκδοσης …………………

 ΕΥΡΩ…………………………………….

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……......................

ΕΥΡΩ ……………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) ……………..
…………………………………………………………………………………………….
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας
………………………………………………………………….. Δ/νση
……………………………………………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσι-
κών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)……………………., κ.λ.π. ατομικά για κάθε
ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότη-
τάς τους ως μελών της ένωσης ) για την καλή εκτέλεση από αυτόν / αυτήν των όρων της σύμβασης,
που θα υπογράψει μαζί σας για το έργο ………………………………………… (αρ. πρωτ.
……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και
το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής προ Φ.Π.Α..

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή με-
ρικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την  ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας κα-
μία ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
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 καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ             :
…………….……….………………….....……………..…………………………….

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :
…………………...……………….……..…...…...………….……

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :
…………………………………...………………..…….....………….………………
Α. Φ. Μ. - ΔΟΥ       :
…………………………...………………………..………..………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ          : …………………...……..….………………...……………….……
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Πρέβεζα, …. - 11 - 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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