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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- Οικονομικού                                       
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων,                                                    Σέρρες,      20/07/2016 
Προμηθειών  & Περιουσίας                                                                       Αρ. Πρωτ.: 2581 
Διεύθυνση:    Τέρμα Μαγνησίας 
                         621 24 Σέρρες 
:                   (23210) 49109  
Fax:                  (23210) 46556 
Πληροφορίες:A. Ευαγγελίδης 
Email:             prom@teicm.gr 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    ΑΡΙΘΜ: 6/2016 

 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη 
μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης  και 
σίτισης για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 2017, από 
01/01/2017 έως 05/07/2017. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο (μετάβαση και επιστροφή) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 120.180,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:  Για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το 
έτος 2017, από 01/01/2017 έως 05/07/2017. Σε περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρωθεί 
μετά την 01/09/2016 το ποσό της προς υπογραφή σύμβασης θα μειωθεί ανάλογα με τις 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ:  Τακτικός Προϋπολογισμός Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας οικονομικών ετών 2016 & 2017, ΚΑΕ 0828, ύψους 49.277,60€ και 70.903,20€ 
αντίστοιχα. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% βάσει του 
νόμου 4013/2011 στην καθαρή αξία 3% χαρτόσημο επί του ΕΑΑΔΗΣΥ, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου 
υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.  

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
(ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

22/07/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ TΥΠΟ 

22/07/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

20/07/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 

20/07/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

20/07/2016 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 60112000-6  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20/07/2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

21-08-2016 

15:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

25-08-2016 

09:00 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 

2. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

3. Του Π.Δ. 102/2013 «Μετονομασία του Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – 
Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/22.3.1994 τ. Α΄), 
(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).  

5. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/01.02.1995 τ. Α΄) «Προμήθειες του δημοσίου 
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  

6. Tις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
194/ τ. Α΄/22-11-2010)  

7. Αναλογικά προς τις διατάξεις του π. δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Κ.Π. .)» (ΦΕΚ 150/10-7-2007 τεύχος Α’), καθώς και τις διατάξεις του π. δ. 394/96 
«Κανονισμός Προμηθειών δημοσίου (Κ.Π. .)» (ΦΕΚ 266/4-12-1996 τεύχος Α’), όπως 
σήμερα ισχύουν.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α/159, άρθρο 1, παρ. 11), όπως συμπληρώθηκε 
με το Ν. 3027/2002, άρθρο 3, παρ. 4. (ΦΕΚ/152/28-6-2002) και τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4-9-2009)  

9. Τις διατάξεις του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ Α/276), άρθρο 1, παρ. 2δ, όπως αυτός έχει 
τροποποιήσει τον Ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α/284) και το Ν. . 102/1973 (ΦΕΚ Α/178).  

10. Τις διατάξεις του Ν. 1437/1984 (ΦΕΚ Α/59), άρθρο 24.  

11. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012,άρθρο 119 παρ.4.  

12. Κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.  

13. Το Ν.3469/28-06-2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο ΕΚ και λοιπές διατάξεις». 

14. Το Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο 
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις. 

15. Το Ν.4013/2013 Περί σύστασης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

16. Το άρθρο 154 του Ν.4281/08-08-2014 μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

17. Το άρθρο 57 του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125 Α/07-07-2016). 

18. Tις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/27.11.1995 τ. Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 

19. Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/8.9.1997 τ. Α΄) «Δικαστικής προστασίας, 
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 

20. Το Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ.  204/ 17/19.7.1974 τ. Α΄) «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ».  

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/5.6.2003 τ. Α΄) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29.6.2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

22. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

23. Τον Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/06-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και 
άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ. 4β). 

24. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

25. Την Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

26. Την με αριθμ. πρωτ. 1032/21.03.2014 Απόφαση Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας σχετικά με τον ορισμό Υπευθύνου για την ηλεκτρονική ανάρτηση 
διακηρύξεων του τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
(ΑΔΑ:ΒΙΞ9469143-Ξ96). 
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27. Την αριθμ. πρωτ.673/25-02-2016 εισήγηση του Αν. Προέδρου του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης λεωφορείων για τη 
μεταφορά των φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:16REQ003891512 
2016-02-25). 

28. Την αριθμ.677/25-2-2016 (ΑΔΑ : 6Γ4Λ469143-1ΞΑ, ΑΔΑΜ : 16REQ003894385 2016-02-
25) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 
0828) συνολικού ποσού 49.716,60€ 

29. Την αριθμ.684/25-2-2016 (ΑΔΑ : ΩΜΦ7469143-ΔΙ2) απόφαση προέγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 0828 του προϋπολογισμού του Ιδρύματος ποσού 
49.716,60€ για το έτος 2016 και ποσού 71.610,60€ για το έτος 2017 

30. Την αριθμ. Φ12/Β/85206/Β1/26-5-2016 (ΦΕΚ 1783/τ.Β/17-06-2016) απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Οικονομικών.  

31. Την αριθμ. αποφ. 324/27/13-07-2016 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
με την οποία  αποφασίσθηκε η διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 
(ΑΔΑ:6ΕΚΧ469143-Φ3Ε) 

                                                      Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή ανά δρομολόγιο (μετάβαση και επιστροφή) σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου που 
θα αναλάβει τις υπηρεσίες «μίσθωσης λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για 
τη μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης  και 
σίτισης για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 2017, από 
01/01/2017 έως 05/07/2017», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 
περιγράφονται στο Παράρτημα Δ!, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 
αυτής. Σε περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρωθεί μετά την 01/09/2016 το ποσό της προς 
υπογραφή σύμβασης θα μειωθεί ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.  

1.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών τουλάχιστον, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της 
διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, στον ιστότοπο Δι@ύγεια και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ’ Π1/2390/16-10-2013 Υπουργικής Απόφασης. 

1.2.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

1.3. 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.4155/13 
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

1.4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί στο 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης (άνευ Φ.Π.Α.) και να έχει 
χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προσφορά, της οποίας η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζει χρόνο 
μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος Γ! της παρούσας. 

2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(Προμηθευτές) απαιτείται  να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:   

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες,  αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχούμενοι 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 TAXISNet 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 Ιdentification 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 ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

 -  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .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. 

2.1 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος. 

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.  

3.   Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών  & 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Κ82469143-Τ86
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Περιουσίας (ΤΕ.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 - Σέρρες, κτίριο 
Διοίκησης, 1ος όροφος, γραφείο 3 – αίθουσα Δημοπρασιών, τηλ. 23210-49106).                                                                    

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KAI 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

20-07-2016 21-08-2016 

15:00 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 

4.1. Τα «Συνοπτικά στοιχεία του έργου» που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α!, τους 
«Γενικούς όρους διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού» που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β!, «Υποδείγματα εγγυήσεων» που αναφέρονται στο παράρτημα Γ!, «Τεχνικές 
προδιαγραφές» που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! και το «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» που 
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E! 

4.2. Τις κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. 

5. Επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

5.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α! 

5.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β! 

5.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ! 

5.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! 

5.5 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε! 

Τα παραπάνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

6.Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά στο τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε πέντε (5) Ελληνικές 
εφημερίδες (ΦΕΚ 1893/τ.Β΄/11-07-2014). Επισημαίνεται ότι το κόστος δημοσίευσης της 
παρούσας διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον Ανάδοχο (εάν προκύψει, άλλως 
δε την Αναθέτουσα Αρχή), δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009). 

 
O Αναπληρωτής Προέδρου 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

Αναστάσιος Μωϋσιάδης 
Καθηγητής 

ΑΔΑ: 6Κ82469143-Τ86
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α !  

Ανήκει στην αριθμ. 6/2016 Διακήρυξη 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΑΠΟ 

01/09/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΑΠΟ 
01/01/2017 ΕΩΣ 05/07/2017 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή ανά δρομολόγιο (μετάβαση και επιστροφή) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

120.180,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) 

(96.920,00€ καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24% 23.260,80€) ενδεικτικός 
αριθμός δρομολογίων 4.846 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% 
βάσει του νόμου 4013/2011 στην καθαρή αξία 3% χαρτόσημο επί 
του ΕΑΑΔΗΣΥ, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και 
κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικών ετών 2016 & 2017, ΚΑΕ 0828, 
ύψους 49.277,60€ και 70.903,20€ αντίστοιχα. 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 60112000-6 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 
2017, από 01/01/2017 έως 05/07/2017. Σε περίπτωση που η 
διαδικασία ολοκληρωθεί μετά την 01/09/2016 το ποσό της προς 
υπογραφή σύμβασης θα μειωθεί ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν.  

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας)  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

20/07/2016 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, παρ. γ του 

ΑΔΑ: 6Κ82469143-Τ86
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ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Π.Δ 118/7. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή 
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους προμηθευτές. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών του ανωτέρου άρθρου ή 
εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δεν εξετάζονται. Το Τμήμα 
Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας θα 
απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις 
που θα ζητηθούν εντός του διαστήματος που αναφέρει το ανωτέρω 
Π.Δ και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστημα και 
ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, 
μέσω του Συστήματος, στο Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, 
Προμηθειών και Περιουσίας. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 
εκ μέρους της Υπηρεσίας. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

20-07-2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

21-08-2016 

15:00 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 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 διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και στην 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013) και συμπληρωματικά 
στο Π.Δ 118/07. 

Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που αφορούν το διαγωνισμό 
θα προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή τους, πλην των ψηφιακά 
υπογεγραμμένων. Ειδικά για τις προσφορές θα προσκομίζονται 
μέσα σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του 
διαγωνισμού και με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ». Η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα περιέχεται στο 
σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

25-08-2016 

09:00 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Κ82469143-Τ86
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο (μετάβαση 
και επιστροφή). 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του έργου. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙ %: 0,1036 

ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ Σ’ ΑΥΤΗΝ Ο ΦΠΑ. 

3. Ο Φ.Π.Α ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
Ο Φ.Π.Α ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:     Α 
Φ.Π.Α.                           :    Β 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          :  Α+Β) 

4. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ 
Ν.2198/94 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β !  

Ανήκει στην αρ 6/2016 Διακήρυξη 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο Διακήρυξης 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας για τη μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους χώρους 
εκπαίδευσης  και σίτισης για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 
2017, από 01/01/2017 έως 05/07/2017. Σε περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρωθεί μετά 
την 01/09/2016 το ποσό της προς υπογραφή σύμβασης θα μειωθεί ανάλογα με τις 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.  

 

Άρθρο 2. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό αυτό δικαιούνται να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
οι συνεταιρισμοί και ενώσεις που ασχολούνται συστηματικά με την παροχή τέτοιων 
υπηρεσιών (ήτοι μεμονωμένοι αυτοκινητιστές, ταξιδιωτικά ή τουριστικά γραφεία, Κ.Τ.Ε.Λ., 
κ.λπ.) και διαθέτουν δικά τους λεωφορεία, από την Ελλάδα, από τα Κράτη μέλη Ε.Ε. , του 
Ε.Ο.Χ. και από χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία περί .Σ. Π.Ο.Ε.) 

 

Εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για κάποιον από τους συμμετέχοντες 
αδυναμία εκτέλεσης της μεταφοράς με δικά του μέσα, αυτός θα αποκλείεται του 
διαγωνισμού ή, εφόσον έχει γίνει η κατακύρωση σ’ αυτόν, θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους –μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 
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την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών 

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
κατά την κατάθεση της προσφοράς». 

Οι Ενώσεις Υποψηφίων υποβάλλον κοινή προσφορά εφόσον πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 7  του Π.Δ. 118/2007. 

Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την Προσφορά. 

Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. 

β. Συνεταιρισμοί 

γ. Κοινοπραξίες παροχών υπηρεσιών 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

 Όσα φυσικά νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που 
περιγράφονται στα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 118/07, σε συνδυασμό με τα άρθρα 43 
του Π.Δ. 60/2007 κατά περίπτωση. 

 Όσοι  αποκλείστηκαν τελεσίδικα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, 
από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από 
διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του ΥΠ. 
Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστημένα σε κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
εξαιτίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστημένα, που δεν 
έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. 

 Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε από τα μέλη της Ένωσης. 

 

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την κατάθεση προσφοράς 

3.1. Η υποβολή των στοιχείων και των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό 
και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά 
ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, με ποινή 

αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, στον (υπο)φάκελο    
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το 
Ν. 4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) τα ακόλουθα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

   (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του 
συνόλου του έργου, χωρίς Φ.Π.Α και να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα: 

 Στα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 καθώς και στο 
άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07, 

 Στο Παράρτημα Γ’ Υπόδειγμα «Εγγύηση Συμμετοχής σε ευρώ». 

Αναλυτικά: Η συνολική δαπάνη (με ΦΠΑ) για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της σύμβασης ανέρχεται έως το ποσό των 120.180,80 ευρώ για 
περίπου 4.846 δρομολόγια. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε μορφή αρχείου pdf και 
προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης με την οποία συμμετέχουν και 
στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι: 

Α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα 
από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 
του Π.Δ.118/07, ήτοι: 

i. 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), 

ii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EEC 195 της 
25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EEL 358 της 31.12.1998, 
σελ.2), 

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

iv. 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 (EEL 166 της 28.6.1991, σελ 77 
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 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), 
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v. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας. 

vi. Για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

vii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 
επαγγελματική του ιδιότητα 

viii. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα. 

ix. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και 
δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

1. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η 
υπεύθυνη δήλωση περί  μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα του παρόντος υποβάλλουν: 

α. οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε., 

β. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. 

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

2.  Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι συνεταιρισμός η ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 
συνεταιρισμού. 

3. Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση αναδόχων – 
κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος 
σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή 
Κοινοπραξία. 

 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α 
της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

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 ανάλογη διαδικασία.  

 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι 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 
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των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους 
φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό 
επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας 
εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ομοίως 
της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του αρ. 6 του Π.Δ. 
118/07, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του αρ. 20 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος. 

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα 
υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και 
δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής. 

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με τη μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 

4. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

5. Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

 Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος της Ένωσης. 

 Το ανωτέρω, περίπτωση 1, αναφερόμενο ποσό της Εγγυητικής 
Επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα 
περισσοτέρων Εγγυητικών Επιστολών των Συμμετεχόντων στην 
Ένωση. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει 
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τις υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων από τη συμμετοχή τους 
στο διαγωνισμό. 

 Από κάθε οικονομικό φορέα – μέλος που συμμετέχει στην Ένωση 
απαιτείται πρακτικό απόφασης Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου 
που εγκρίνει την σύμπραξη με τα άλλα μέλη της Ένωσης, το 
ποσοστό της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του έργου, την 
αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείο pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Η επιτροπή διενέργειας ελέγχει τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, 
παραλαμβάνει, μονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψηφίου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 
Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση.  

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του 
Υποψηφίου Αναδόχου. 

Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα 
παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση. 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιριών, η Προσφορά θα πρέπει να 
υποβάλλεται για όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, κατόπιν εγγράφου, 
λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο 
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα 
παραπάνω, δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 4: Προσφορές 

4.1 Χρόνος & Τόπος υποβολής Προσφορών 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, οι οποίες φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, 
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, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

Ένας (υπο)φάκελος  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και  

Ένας (υπο)φάκελος   με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» 

  (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

4.2 Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή 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 pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

4.3. Περιεχόμενα (υπό) Φακέλου «Οικονομική προσφορά» 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή 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 pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Α. Στην οικονομική προσφορά ο συμμετέχων στη διαδικασία πρέπει, εκτός των λοιπών 
αναγκαίων στοιχείων, να αναφέρει το ζητούμενο μίσθωμα για μία διαδρομή-δρομολόγιο 
(μετάβαση και επιστροφή) του ενός λεωφορείου. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:  

 

 σύνολο προσφερόμενης τιμής χωρίς ΦΠΑ 

 ποσοστό ΦΠΑ 24% 

 ποσό ΦΠΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 σύνολο προσφερόμενης τιμής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
προσφοράς. 

Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ μπορεί να γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία. 

β. εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Μίσθωμα δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων 
και του Πάσχα, καθώς και των Θερινών Διακοπών (οι ημερομηνίες αυτές ορίζονται στο 
ακαδημαϊκό χρονοδιάγραμμα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας), κατά τις οποίες δεν θα 
διενεργούνται δρομολόγια.  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί: 

Τα δρομολόγια στις εξής διαδρομές: [1η διαδρομή: Αφετηρία (Πλατεία Εμπορείου) - 
Σολωμού – Μεραρχίας- ΤΕΙ και επιστροφή, 2η διαδρομή: Αφετηρία (Πλατεία Εμπορείου) – 
Μεγάλου Αλεξάνδρου - ΤΕΙ και επιστροφή]. 

- Μέγιστη τιμή / δρομολόγιο (μετάβαση και επιστροφή): 20 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ 

Τα δρομολόγια θα κατανεμηθούν σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και τα Σαββατοκύριακα και 
τις λοιπές αργίες [ενδεικτικά για το 2016 εβδομήντα εννέα (79) δρομολόγια τις εργάσιμες 
ημέρες και τριάντα τέσσερα (34) δρομολόγια τα σαββατοκύριακα και τις λοιπές αργίες και 
για το 2017 εκατόν δέκα τρία (113) δρομολόγια τις εργάσιμες ημέρες και πενήντα δύο (52) 
δρομολόγια τα σαββατοκύριακα και τις λοιπές αργίες], μετά από συνεννόηση με τον 
Αναπληρωτή του Προέδρου (Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης). 

Η μεταφορά των φοιτητών θα γίνεται στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από 
το ακαδημαϊκό χρονοδιάγραμμα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός των διακοπών 
Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινών διακοπών). 

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των φοιτητών εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί 
η δρομολόγηση συνολικά μέχρι δέκα (10) λεωφορείων. Ο αριθμός των δρομολογίων και ο 
αριθμός των προς μίσθωση λεωφορείων, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού δαπάνης 
μπορούν να τροποποιούνται και να αυξομειώνονται, ακόμη και να αναστέλλονται εντελώς 
και θα ισχύουν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (με ανάλογη αυξομείωση της 
αμοιβής), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης 
του Τ.Ε.Ι., στην οποία μπορεί να καθορίζει και τις τυχόν στάσεις για την επιβίβαση - 
αποβίβαση των φοιτητών. Η ειδοποίηση για τροποποιήσεις - αλλαγές θα γίνεται 
τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν. Τον έλεγχο των διαδρομών και τη σωστή τήρηση των 
όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης θα έχει η αρμόδια Επιτροπή που θα 
ορισθεί από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. 

  Επισημαίνεται ότι η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά 
δρομολόγιο (μετάβαση και επιστροφή). 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Ο «μεταφορέας-εργολάβος» υποχρεούται να τηρεί ημερήσιο δελτίο δρομολογίων που θα 
χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
πραγματοποιούμενα δρομολόγια. 

 

Στο τέλος κάθε μήνα θα καταθέτει στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ορίζεται πιο πάνω, 
συγκεντρωτική κατάσταση με τα ημερήσια δελτία όλου του μήνα μαζί με τα σχετικά 
τιμολόγια. 

Ο έλεγχος για την καλή εκτέλεση του έργου και της σωστής τήρησης των όρων της 
σύμβασης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα πιστοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης από την παραπάνω αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα διαβιβάζεται μαζί με τα 
αντίστοιχα δελτία και τα τιμολόγια Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών & ΚΠΣ για 
εκκαθάριση και πληρωμή. 

 

δ.   Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο 
(μετάβαση και επιστροφή). 

ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

στ. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 

Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι 
αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας παροχής 
των υπηρεσιών ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
που διαθέτει ο Προσφέρων για τις υπηρεσίες ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων 
υπηρεσιών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για όλο το έργο. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Προσφορά που είναι αόριστη ή αν η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.4. Ισχύς των προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για 120 ημέρες προσμετρούμενες 
από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του 
διαγωνισμού. Προσφορές, που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω 
αναφερόμενης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 
118/07. 
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Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απευθύνει ηλεκτρονικά ερώτημα προς τους Υποψηφίους, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε 
καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν 
ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους Υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός της 
παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα 
στάδια του διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν, 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω, ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Η διαδικασία του 
διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται με όσους από τους Υποψηφίους Αναδόχους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. 

4.5. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές ή Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 5: Εμπιστευτικότητα – Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την 
προσφορά ως εμπιστευτικές. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρμόδια 
Επιτροπή, καθώς και να το επισημαίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην αντίθετη περίπτωση θα 
δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια 
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου 
που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

Άρθρο 6: Αποσφράγιση – Αξιολόγηση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 25-08-2016 και ώρα 
09:00 μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης από το Σύστημα Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η πιστοποιημένη στο Σύστημα 
αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των 
προσφορών. Η Επιτροπή μέσω του Συστήματος ιδίως: 

 Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 

 Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές αυτών. 

 Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών 
και τεχνικής αξιολόγησης καθώς επίσης και  

 ελέγχει και το φυσικό αντικείμενο. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 
και της τεχνικής αξιολόγησης, προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιαδήποτε λόγο, 
η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η Συνέλευση του Ιδρύματος εκδίδει την 
απόφαση έγκρισης ελέγχου των δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. 

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

Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν 
ηλεκτρονικά από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. 

Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί μέσω του Συστήματος στους συμμετέχοντες 
των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά», 
οι συμμετέχοντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών, προκειμένου να λάβουν γνώση 
των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει, μέσω του Συστήματος, στην 
οικονομική αξιολόγηση: 

 Ελέγχει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές. 

 Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά οικονομικής αξιολόγησης. 

 Καταχωρεί τις Προσφορές στο συγκριτικό Πίνακα. 

 Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών προκύψουν 
απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, 
στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

 Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής υποψηφίου αναδόχου. 

 Επίσης ελέγχει και το φυσικό αντικείμενο. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης το Τμήμα Μισθοδοσίας, 
Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας αποστέλλει μέσω του συστήματος πρόσκληση 
στον υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλλει ηλεκτρονικά (μέσω του συστήματος), εντός είκοσι 
(20) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται, μέσω του Συστήματος, για την αποδοχή 
ή την απόρριψη της προσφοράς τους και την τελική επιλογή αναδόχου. 
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Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη 
συμφωνία των Προσφορών με τους όρους της Διακήρυξης, τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των Προσφορών και την πληρότητα των κατατεθειμένων δικαιολογητικών 
προβαίνει στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση 
του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου Υποψηφίου. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά 
στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών, τα οποία παραδίδει 
στο Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας σε πέντε (5) 
αντίτυπα. 

Άρθρο 7: Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία κατακύρωσης» 

Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίησή του, ο Υποψήφιος του οποίου η προσφορά 
αναδείχθηκε ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο (μεταφορά και επιστροφή) 
υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε μορφή αρχείου pdf και 
σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον ανάδοχο στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (άρθρο 6, παρ.2 εδ.α του ΠΔ 118/07) 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα: 

Α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ.1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

Β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 
πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

Γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/05. Επίσης δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα του Αγορανομικού 
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Ε. Ακόμη για 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 
τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
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τελευταίου εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της 
έγγραφης ειδοποίησης, ο Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του Αναδόχου στην αλλοδαπή, τα παραπάνω 
δικαιολογητικά με α/α 2,3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (άρθρο 6, παρ.2 εδ. β. του Π.Δ. 118/07) 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα: 

Α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ.1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

Β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 
πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

Γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/05. Επίσης δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα του Αγορανομικού 
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Ε. Ακόμη για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
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διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της χώρας 
εγκατάστασής τους,  από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του , 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 αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ (άρθρο 6, παρ. 2 εδ. γ. του ΠΔ. 118/07) 

 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα: 

Α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ.1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

Β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 
πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

Γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/05. Επίσης 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

Ε. Ακόμη για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού 
προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς της χώρας εγκατάστασής τους,  έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
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διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

3. (Για ημεδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε 
αυτόν της έγγραφης ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 (Για αλλοδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, της χώρας εγκατάστασής τους,  από το οποίο να προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/920, 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 άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα). 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς της χώρας εγκατάστασής τους,  έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (άρθρο 6, παρ.2 εδάφιο δ. του Π.Δ. 118/07) 

1. Τα δικαιολογητικά με α/α 1 έως 5 που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά 
ή αλλοδαπά. 

Διευκρινίσεις:  

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (άρθρο 6, παρ.2 εδάφιο ε. 
του Π.Δ. 118/07) 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που 
συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Πρόσθετα στο σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει τα παρακάτω: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία: 

 Δηλώνονται οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του Υποψηφίου 

 Δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον Υποψήφιο η ποινή του 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση  αρμοδίου 
οργάνου. 

2. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του προηγούμενου, της 
διενέργειας του διαγωνισμού, έτους, στον τομέα δραστηριότητος της 
επιχείρησης ο οποίος απαιτείται να μην είναι μικρότερος του 50% του συνολικού 
προϋπολογισμού της δαπάνης που ορίζεται από την διακήρυξη, επί του χωρίς 
Φ.Π.Α. ποσού. 

3. Κατάσταση του προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψηφίου Αναδόχου ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση με Υπεύθυνη 
Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. 

Η Ένορκη  αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον σφραγισμένο φάκελο 
του Υποψηφίου Αναδόχου. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Οι δηλώσεις της παρούσης παραγράφου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. 

Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ο ηλεκτρονικός φάκελος 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» θα γνωστοποιηθεί, μέσω του Συστήματος, στους 
συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές. Η 
αποσφράγιση γίνεται από την πιστοποιημένη Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι δικαιούμενοι συμμετέχοντες έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.6 του ΠΔ 118/07, η επιτροπή διενέργειας 
προβαίνει μέσω του Συστήματος στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο θα 
υποβάλλει στη Συνέλευση του Ιδρύματος για την έκδοση της τελικής απόφασης 
κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά ή δεν 
προσκομίσει σε έντυπη μορφή όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η Επιτροπή διενέργειας 
ενημερώνει σχετικά ηλεκτρονικά το Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και 
Περιουσίας και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου 
σύμφωνα με το συγκριτικό πίνακα κατάταξης της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης, 
τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων του Π.Δ. 118/07. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ή προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου 
η εγγύηση συμμετοχής τους σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ.118/07. 

 

Άρθρο 8: Απόρριψη Προσφορών 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται στο 
σύνολό τους ως απαράδεκτες. 

Η Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και δεν αξιολογείται σε καθεμία 
ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση 
εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 

2. Έλλειψη μετάφρασης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην Ελληνική γλώσσα, σε 
περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 

3. Μη υποβολή ή κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται από τη 
διακήρυξη και σύμφωνα με τους όρους αυτής, καθώς επίσης και μη παροχή 
διευκρινίσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών εντός των ημερών που 
προβλέπονται από την ημερομηνία του σχετικού εγγράφου αιτήματος της 
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής μικρότερος από το 
ζητούμενο. 

5. Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή μη απάντησης εντός 
του ορισμένου χρονικού διαστήματος αν προκύψει σχετικό ζήτημα. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και αντιφατική. 

7. Προσφορά που δεν προσφέρει το σύνολο του Έργου, που ζητείται από τη 
Διακήρυξη. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις 
της Διακήρυξης. 
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9. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

10. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη 
Διακήρυξη προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους μία Προσφορά κρίνεται 
ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 9. Δικαστική προστασία – Προσφυγές 

 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Ενστάσεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από 
τους προβλεπόμενους στις ως άνω διατάξεις λόγους, δεν γίνονται αποδεκτές.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης πρέπει να προσκομίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισμένης αξίας του προκηρυσσόμενου έργου που αφορά, το ύψος του οποίου 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ.  

 Κάθε διαφορά ή διένεξη που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή, ή ερμηνεία της παρούσας ή εξ αφορμής αυτής, θα 
επιλύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστήρια Σερρών και Θεσσαλονίκης.  

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα 
δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ 
τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο. 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών διέπονται από τις διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και της σχετικής διοικητικής νομοθεσίας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του 
Συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή. 

Ένσταση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο προσφεύγων το 
υποβάλλει σε έντυπη μορφή (Πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων 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 ένστασης είναι η ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής. 

Οι ανωτέρω προσφυγές εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης προσφυγών του 
άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 

Η αξιολόγηση των προσφυγών, η σύνταξη και η υπογραφή των πρακτικών από την 
Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών καθώς και η απόφαση αποδοχής ή 
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απόρριψης της προσφυγής από την αρμόδια Διεύθυνση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 

 

Άρθρο 10: Αποτελέσματα – Κατακύρωση Διαγωνισμού 

Το τελικό πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του 
διαγωνισμού (οικον. Προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κλπ.) θα υποβληθούν στη 
Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης 
κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή Προσφορά, 
καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. 

 

Άρθρο 11: Ματαίωση – Επανάληψη Διαγωνισμού. 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον 
παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατά την κρίση του για σπουδαίο 
λόγο, ιδίως: 

i. Αν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο. 

ii. Αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 

iii. Παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας. 

iv. Αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για το 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

v. Αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των συνδιαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. Στην 
περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 12: Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί όροι Σύμβασης 

Κατάρτιση σύμβασης - Εγγυήσεις  

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας τα παρακάνω στοιχεία που είναι απαραίτητα: 

Α. στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρία ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα 
νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. 

Β. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες 
από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να 
καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις 
προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις (Π.Δ. 118/07). 
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Η Σύμβαση θα καταρτισθεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, κατισχύει όμως αυτών 
σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, θα διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και θα 
περιλαμβάνει ενδεικτικά τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχετικό Παράρτημα της 
παρούσας, δύναται δε να τροποποιηθεί αν κρίνεται απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή 
ή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο η 
σύνταξη της Σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και με τα 
έξοδά του την επίσημη μετάφραση του ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που 
θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε 
περίπτωση. 

Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή 
πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα 
παραρτήματα αυτής σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και 
διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, 
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Κανονισμού 
Προμηθειών και του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, το έργο που θα υλοποιηθεί 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους της Διακήρυξης. 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου του τελευταίου μήνα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο 
τέλος χαρτοσήμου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω 
επιβολής προστίμου. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και τον ΕΟΧ και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων 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 25 του Π.Δ. 118/07. 

 

Άρθρο 13: Διάρκεια Σύμβασης    

Η σύμβαση  θα έχει διάρκεια ισχύος από 01/09/2016 έως 05/07/2017. Σε περίπτωση που 
η διαδικασία ολοκληρωθεί μετά την 01/09/2016 το ποσό της προς υπογραφή σύμβασης θα 
μειωθεί ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.  

 

Άρθρο 14: Χρόνος έναρξης υπηρεσιών 

Η παροχή των υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των φοιτητών του 
Ιδρύματος θα αρχίσει από το χρονικό διάστημα που θα ορίζει η σύμβαση και θα ισχύει με 
την υπογραφή της. 
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Άρθρο 15: Πληρωμή 

Τρόπος πληρωμής 

Όλα τα έξοδα μεταξύ των οποίων και τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθειας 
Τράπεζας κ.τ.λ. βαρύνουν τον Ανάδοχο και δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε μηνιαία βάση μετά τη σύνταξη 
του σχετικού πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης, με επιταγή που θα εκδίδεται 
στο όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών.  

Ειδικότερα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από τη Δ.Ο.Υ. για τυχόν χρέη προς το Δημόσιο,  

γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλα ασφαλιστικά ταμεία 
των επιτηδευματιών (Τ.Ε.Β.Ε., Ταμείο Εμπόρων) για το ότι είναι ενήμερος μέχρι ένα μήνα 
πριν από την έκδοση του τιμολογίου  

δ) βεβαίωση της Επιτροπής για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της σύμβασης μίσθωσης 
λεωφορείων για την μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος περί εκπληρώσεως όλων των 
εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων  

Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με 
τους παραπάνω όρους. 

Η τελική εκκαθάριση θα γίνεται μετά την λήξη της σύμβασης, με την επιφύλαξη του 
συμψηφισμού κάθε εκκρεμούς αξίωσης της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναδόχου. 

Κρατήσεις 

Τον τελικό Ανάδοχο βαρύνουν : 

 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 
σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε από τις 
διατάξεις του Ν. 3081/2009, άρθρο. 46. 

 Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% βάσει του νόμου 
4013/2011 στην καθαρή αξία 3% χαρτόσημο επί του ΕΑΑΔΗΣΥ, 20% ΟΓΑ 
χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Επιπλέον, 
θα του παρακρατείται φόρος 8% για την παροχή υπηρεσιών στο καθαρό ποσό 
της αξίας του τιμολογίου. Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας θα του χορηγεί 
βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη 
χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη 
Δ.Ο.Υ. 

 Την Αναθέτουσα Αρχή βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A. 

 

Άρθρο 16: Λοιποί Γενικοί όροι  

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. 
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Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση που θα προκύψει μεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας 
και θα αφορά την εκτέλεση της μέλλουσας Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια 
τακτικά δικαστήρια με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρεί, να δίνει ενέχυρο ή να μεταβιβάζει τη σύμβαση ή 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ’ αυτήν χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΤΕΙ. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν 
μέρει του τιμήματος προς τις αναγνωρισμένες τράπεζες ύστερα από απόφαση αποδοχής 
της εκχώρησης από τη Συνέλευση του ΤΕΙ 

 

Άρθρο 17: Λοιποί όροι μίσθωσης  

Α) Το ΤΕΙ δεν καταβάλλει εγγύηση μίσθωσης στον εκμισθωτή. 

Β) Η προμήθεια των καυσίμων, η πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου και 
κατάλληλου, για την κίνηση των λεωφορείων, προσωπικού γίνονται με ευθύνη και δαπάνη 
του εκμισθωτή. 

Γ) Το ΤΕΙ πλην του μισθώματος δεν υπέχει άλλη υποχρέωση απέναντι στον εκμισθωτή. 

Δ) Δικαίωμα μετακίνησης με τα μισθωμένα λεωφορεία έχουν οι φοιτητές με επίδειξη της 
φοιτητικής τους ταυτότητας. Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο οδηγός του λεωφορείου. 

Ε) Σε περίπτωση αθέτησης όρου της σύμβασης ή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
ανταποκρίνεται απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της παρούσας 
σύμβασης ή δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ΤΕΙ και των αρμοδίων υπηρεσιών για 
τον έλεγχο και την εύρυθμη και άψογη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μεταφοράς των 
φοιτητών το ΤΕΙ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και χωρίς την τήρηση άλλης 
διατύπωσης τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, ο οποίος, πέραν από τις 
άλλες συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, βαρύνεται και με την 
καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού που θα επιβληθεί με απόφαση της Συνέλευσης του 
Ιδρύματος. 

ΣΤ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε τα αυτοκίνητα που θα διαθέτει στο 
μεταφορικό έργο να δέχονται και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Ζ) Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των δρομολογίων, του αριθμού των λεωφορείων καθώς 
και η πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τα εντεταλμένα 
όργανα του ΤΕΙ στο έργο τους. 

Η) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ΤΕΙ και των 
ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η 
αντισυμβατική συμπεριφορά του αποτελεί λόγο αποκλεισμού του από επόμενους 
διαγωνισμούς του ΤΕΙ. 

Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις για 
την ασφαλή μεταφορά των φοιτητών. 

Ι) Εφόσον οι φοιτητές δεν κάνουν χρήση των μισθωμένων λεωφορείων το ΤΕΙ διατηρεί το 
δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ο 
εργολάβος. 

Κ) Τα λεωφορεία, κατά την εκτέλεση των δρομολογίων, θα πρέπει να φέρουν στο παρμπρίζ 
ειδική σήμανση «ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Η σήμανση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται 
με άλλες σημάνσεις ή διαφημιστικές καταχωρήσεις. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ !  

Ανήκει στην αρ. 6/2016 Διακήρυξη 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4
   ο.π. υποσ. 3. 

5
  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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.....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για 
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 
τμήμα/τα ...............7  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της10.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

                                                           
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
7
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 

κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10

  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11

  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία 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 του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος 
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα 

οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 

του πδ 118/2007. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

                                                           
8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) 
μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

ΑΔΑ: 6Κ82469143-Τ86



«Μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος από και προς 

τους χώρους εκπαίδευσης  και σίτισης για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 2017, από 

01/01/2017 έως 05/07/2017» 

 

36 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ !  

Ανήκει στην αρ. 6/2016 Διακήρυξη 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σε όσα ακολουθούν παρουσιάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με το έργο: 

«Μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των 
φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης  και σίτισης για το έτος 

2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 2017, από 01/01/2017 έως 
05/07/2017» 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει : 

1) τον αριθμό των λεωφορείων - πούλμαν που θα διαθέτει για την μεταφορά των φοιτητών 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας  

2) τη χώρα προέλευσής τους  

3) το έτος κατασκευής τους  

4) την άδεια τον αριθμό κυκλοφορίας τους  

5) τον αριθμό των θέσεων (χωρητικότητα σε άτομα) 

6) την έδρα τους  

7) τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προς μίσθωση λεωφορείων και  

8) τα βιογραφικά των οδηγών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος.  

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα και τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει με την τεχνική προσφορά τους να υποβάλλουν τον 
κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης συμπληρωμένο. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα 
πρέπει να είναι χωρητικότητας 
εκατό (100) ατόμων. 

  

Τα μισθωμένα λεωφορεία θα 
διαθέτουν ράμπα για επιβίβαση 
ΑΜΕΑ. 

  

Να έχουν όριο ηλικίας συνολικά 
στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή 
μέχρι 27 έτη. 

  

Να είναι εφοδιασμένα με ισχύον 
δελτίο τεχνικού ελέγχου.  

  

Να διαθέτουν κλιματισμό   
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Να είναι ασφαλισμένα σε 
αναγνωρισμένη ασφαλιστική 
εταιρεία για την αστική ευθύνη 
κάθε τρίτου συμπεριλαμβανομένων 
και των επιβαινόντων, από θάνατο, 
σωματική βλάβη ή υλικές ζημίες, 
που ήθελαν υποστεί κατά τη 
λειτουργία τους. 

  

 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς  – με ποινή απόρριψης της προσφοράς - δεν πρέπει 
να περιέχει κανένα οικονομικό στοιχείο. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε !  

Ανήκει στην αρ. 6/2016 Διακήρυξη 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 
  

Ημερομηνία:   

Πληροφορίες:  Α. Ευαγγελίδης Αριθμ. Πρωτ.:                 

                                                         

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

«Μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των 
φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης  και σίτισης για το έτος 
2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 2017, από 01/01/2017 έως 
05/07/2017» 

 

Στις Σέρρες σήμερα την ……………………..του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας …………….στα 
γραφεία Διοίκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφενός μεν 
το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή του 
Προέδρου Δρ. Αναστάσιος Μωϋσιάδη, αφ’ ετέρου η εταιρεία ……………………με την 
επωνυμία « » και τον διακριτικό τίτλο « » που νόμιμα εκπροσωπείται από τον 
κ……………………….με το …………………..(ΦΕΚ ή καταστατικό κ.λ.π ) 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 

2. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

3. Του Π.Δ. 102/2013 «Μετονομασία του Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – 
Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/22.3.1994 τ. Α΄), 
(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).  

5. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/01.02.1995 τ. Α΄) «Προμήθειες του δημοσίου 
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  

6. Tις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Διεύθυνση:Τέρμα Μαγνησίας 
                     621 24 Σέρρες 
 Τηλ:            (23210) 49109  
 Fax:             (23210) 46556 
Email:         prom@teicm.gr 
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194/ τ. Α΄/22-11-2010)  

7. Αναλογικά προς τις διατάξεις του π. δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
(Κ.Π. .)» (ΦΕΚ 150/10-7-2007 τεύχος Α’), καθώς και τις διατάξεις του π. δ. 394/96 
«Κανονισμός Προμηθειών δημοσίου (Κ.Π. .)» (ΦΕΚ 266/4-12-1996 τεύχος Α’), όπως 
σήμερα ισχύουν.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α/159, άρθρο 1, παρ. 11), όπως συμπληρώθηκε 
με το Ν. 3027/2002, άρθρο 3, παρ. 4. (ΦΕΚ/152/28-6-2002) και τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4-9-2009)  

9. Τις διατάξεις του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ Α/276), άρθρο 1, παρ. 2δ, όπως αυτός έχει 
τροποποιήσει τον Ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α/284) και το Ν. . 102/1973 (ΦΕΚ Α/178).  

10. Τις διατάξεις του Ν. 1437/1984 (ΦΕΚ Α/59), άρθρο 24.  

11. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012,άρθρο 119 παρ.4.  

12. Κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.  

13. Το Ν.3469/28-06-2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο ΕΚ και λοιπές διατάξεις». 

14. Το Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο 
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις. 

15. Το Ν.4013/2013 Περί σύστασης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

16. Το άρθρο 154 του Ν.4281/08-08-2014 μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

17. Το άρθρο 57 του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125 Α/07-07-2016). 

18. Tις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/27.11.1995 τ. Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 

19. Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/8.9.1997 τ. Α΄) «Δικαστικής προστασίας, 
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 

20. Το Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ.  204/ 17/19.7.1974 τ. Α΄) «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ».  

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/5.6.2003 τ. Α΄) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29.6.2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

22. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

23. Τον Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/06-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και 
άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ. 4β). 

24. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

25. Την Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

26. Την με αριθμ. πρωτ. 1032/21.03.2014 Απόφαση Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας σχετικά με τον ορισμό Υπευθύνου για την ηλεκτρονική ανάρτηση 

ΑΔΑ: 6Κ82469143-Τ86



«Μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος από και προς 

τους χώρους εκπαίδευσης  και σίτισης για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 2017, από 

01/01/2017 έως 05/07/2017» 

 

40 | Σ ε λ ί δ α  
 

διακηρύξεων του τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
(ΑΔΑ:ΒΙΞ9469143-Ξ96). 

27. Την αριθμ. πρωτ.673/25-02-2016 εισήγηση του Αν. Προέδρου του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης λεωφορείων για τη 
μεταφορά των φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:16REQ003891512 
2016-02-25). 

28. Την αριθμ.677/25-2-2016 (ΑΔΑ : 6Γ4Λ469143-1ΞΑ, ΑΔΑΜ : 16REQ003894385 2016-02-
25) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 
0828) συνολικού ποσού 49.716,60€ 

29. Την αριθμ.684/25-2-2016 (ΑΔΑ : ΩΜΦ7469143-ΔΙ2) απόφαση προέγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 0828 του προϋπολογισμού του Ιδρύματος ποσού 
49.716,60€ για το έτος 2016 και ποσού 71.610,60€ για το έτος 2017 

30. Την αριθμ. Φ12/Β/85206/Β1/26-5-2016 (ΦΕΚ 1783/τ.Β/17-06-2016) απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Οικονομικών.  

31. Την αριθμ. αποφ. ……./…../….-….-2016 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
με την οποία  αποφασίσθηκε η διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 
(ΑΔΑ:……………..………….) 

32. Την αριθμ. αποφ. ……./…../….-….-2016 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

με την οποία  αποφασίσθηκε η κατακύρωση του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 

«Μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των 

φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης  και σίτισης για το 

έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 2017, από 01/01/2017 έως 

05/07/2017» (ΑΔΑ:…………….……….) 

 

Συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω: 

 

Στις ……………………………………………… διενεργήθηκε στις Σέρρες ανοικτός ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου  μίσθωσης λεωφορείων 
από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος από και 
προς τους χώρους εκπαίδευσης και σίτισης για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 
31/12/2016 και για το έτος 2017, από 01/01/2017 έως 05/07/2017, δυνάμει της αριθμ. 
.../2016 διακήρυξης. 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από 01/09/2016  έως 05/07/2017. 

Με την αριθμ. ………….απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που αφορούσε στη μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους 
χώρους εκπαίδευσης  και σίτισης για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για 
το έτος 2017, από 01/01/2017 έως 05/07/2017, στην Εταιρεία ………………………….. έως του 
ποσού των _____________ ( ____________+ 24% ΦΠΑ) επειδή προσέφερε την χαμηλότερη 
τιμή ανά δρομολόγιο δηλαδή ________/δρομολόγιο (………………………..+24% ΦΠΑ 
:……………… ). 

 

Ύστερα από τα’ ανωτέρω, ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο 
την εκτέλεση της μίσθωσης που περιγράφεται πιο πάνω, σύμφωνα με τους όρους της 

ΑΔΑ: 6Κ82469143-Τ86



«Μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος από και προς 

τους χώρους εκπαίδευσης  και σίτισης για το έτος 2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 2017, από 

01/01/2017 έως 05/07/2017» 

 

41 | Σ ε λ ί δ α  
 

αριθμ. .../2016 διακήρυξης και της προσφοράς του δευτέρου των συμβαλλομένων που όλα 
αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής και υποχρεώνουν και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: 

 

Άρθρο 1 : Είδος Μεταφορικού Έργου (σύνολο δρομολογίων) 

Το έργο που ο «μεταφορέας-εργολάβος» αναλαμβάνει να εκτελέσει, είναι αυτό που 
αναφέρεται πιο πάνω και περιλαμβάνει : 

Α) Τα περίπου 4.846 δρομολόγια στις εξής διαδρομές: [1η διαδρομή: Αφετηρία (Πλατεία 
Εμπορείου) - Σολωμού – Μεραρχίας- ΤΕΙ και επιστροφή, 2η διαδρομή: Αφετηρία (Πλατεία 
Εμπορείου) – Μεγάλου Αλεξάνδρου - ΤΕΙ και επιστροφή], προκειμένου να μεταφέρονται οι 
φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη των Σερρών, από και προς τους χώρους 
εκπαίδευσης και σίτισης, τα οποία (δρομολόγια) θα κατανεμηθούν για τις εργάσιμες 
ημέρες, τα Σαββατοκύριακα και τις λοιπές αργίες μετά από συνεννόηση με τον Αναπληρωτή 
του Προέδρου (Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης). 

Β) Η μεταφορά των φοιτητών θα γίνεται στα χρονικά διαστήματα, όπως ορίζονται από το 
ακαδημαϊκό χρονοδιάγραμμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός των διακοπών 
Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινών διακοπών). 

Γ) Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των φοιτητών θα δρομολογούνται συνολικά 
μέχρι δέκα (10) λεωφορεία. Ο αριθμός των δρομολογίων και ο αριθμός των μισθωμένων 
λεωφορείων, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της δαπάνης, μπορούν, στο συγκεκριμένο 
διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
φοιτητών, να τροποποιούνται και να αυξομειώνονται ακόμη και να αναστέλλονται εντελώς 
με ανάλογη αυξομείωση της αμοιβής του μεταφορέα, κατόπιν εντολής της Συνέλευσης του 
ΤΕΙ που μπορεί να καθορίζει τις τυχόν στάσεις για την επιβίβαση-αποβίβαση των φοιτητών. 
Η ειδοποίηση για τροποποιήσεις-αλλαγές θα γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν. Τον 
έλεγχο των διαδρομών και τη σωστή τήρηση των όρων της σύμβασης θα έχει η αρμόδια 
Επιτροπή που θα ορισθεί από τη Συνέλευση του ΤΕΙ. 

 

Άρθρο 2 – Τεχνικές προδιαγραφές μισθωμένων λεωφορείων 

1. Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι χωρητικότητας εκατό (100) ατόμων.  

2. Τα μισθωμένα λεωφορεία θα διαθέτουν ράμπα για επιβίβαση ΑΜΕΑ.  

3. Να έχουν όριο ηλικίας συνολικά στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή μέχρι 27 έτη.  

4. Να είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.  

5. Να διαθέτουν κλιματισμό.  

6. Να είναι ασφαλισμένα σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία για την αστική 
ευθύνη κάθε τρίτου συμπεριλαμβανομένων και των επιβαινόντων, από θάνατο, 
σωματική βλάβη ή υλικές ζημίες, που ήθελαν υποστεί κατά τη λειτουργία τους.  

 

Άρθρο 3 : Τρόπος ελέγχου διαδρομών 

Ο «μεταφορέας-εργολάβος» υποχρεούται να τηρεί ημερήσιο δελτίο δρομολογίων που θα 
χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
πραγματοποιούμενα δρομολόγια. 

Στο τέλος κάθε μήνα θα καταθέτει στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ορίζεται πιο πάνω, 
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συγκεντρωτική κατάσταση με τα ημερήσια δελτία όλου του μήνα μαζί με τα σχετικά 
τιμολόγια. 

Ο έλεγχος για την καλή εκτέλεση του έργου και της σωστής τήρησης των όρων της 
σύμβασης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα πιστοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης από την παραπάνω αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα διαβιβάζεται μαζί με τα 
αντίστοιχα δελτία και τα τιμολόγια Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών & ΚΠΣ για 
εκκαθάριση και πληρωμή. 

 

Άρθρο 4: Αποζημίωση- αμοιβή 

Α) Η αποζημίωση για την πραγματοποίηση του αναληφθέντος έργου ορίζεται στο ποσό των 
……………………… με Φ.Π.Α. ανά δρομολόγιο. 

Β) Μίσθωμα δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων και του 
Πάσχα καθώς και των θερινών διακοπών- οι ημερομηνίες αυτές ορίζονται στο ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας- κατά τις οποίες δεν θα διενεργούνται 
δρομολόγια. 

 

Άρθρο 5 : Εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης 

Ο  «Ανάδοχος»  κατέθεσε  την  αριθ.  ……………..  εγγυητική  επιστολή  της  ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
……………………. ποσού ……………… ευρώ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία 
επέχει και θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί ύστερα από την πλήρη και κανονική 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, της οποίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

Η παραπάνω εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ με μονομερή δήλωσή του προς την εκδότρια 
τράπεζα, χωρίς δικαστική διάγνωση σε περίπτωση που το ΤΕΙ και κατά την απόλυτη κρίση 
της Διοίκησής του κρίνει ότι η σύμβαση δεν εκτελέστηκε σύμφωνα με τους όρους που είχαν 
συμφωνηθεί παραπάνω. 

 

Άρθρο 6 : Λοιποί όροι μίσθωσης: 

Α) Το ΤΕΙ δεν καταβάλλει εγγύηση μίσθωσης στον εκμισθωτή. 

Β) Η προμήθεια των καυσίμων, η πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου και 
κατάλληλου, για την κίνηση των λεωφορείων, προσωπικού γίνονται με ευθύνη και δαπάνη 
του εκμισθωτή. 

Γ) Το ΤΕΙ πλην του μισθώματος δεν υπέχει άλλη υποχρέωση απέναντι στον εκμισθωτή. 

Δ) Δικαίωμα μετακίνησης με τα μισθωμένα λεωφορεία έχουν οι φοιτητές με επίδειξη της 
φοιτητικής τους ταυτότητας. Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο οδηγός του λεωφορείου. 

Ε) Σε περίπτωση αθέτησης όρου της σύμβασης ή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
ανταποκρίνεται απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της παρούσας 
σύμβασης ή δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ΤΕΙ και των αρμοδίων υπηρεσιών για 
τον έλεγχο και την εύρυθμη και άψογη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μεταφοράς των 
φοιτητών το ΤΕΙ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και χωρίς την τήρηση άλλης 
διατύπωσης τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, ο οποίος, πέραν από τις 
άλλες συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, βαρύνεται και με την 
καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού που θα επιβληθεί με απόφαση της Συνέλευσης του 
Ιδρύματος. 
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ΣΤ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε τα αυτοκίνητα που θα διαθέτει στο 
μεταφορικό έργο να δέχονται και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Ζ) Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των δρομολογίων, του αριθμού των λεωφορείων καθώς 
και η πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τα εντεταλμένα 
όργανα του ΤΕΙ στο έργο τους. 

Η) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ΤΕΙ και των 
ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η 
αντισυμβατική συμπεριφορά του αποτελεί λόγο αποκλεισμού του από επόμενους 
διαγωνισμούς του ΤΕΙ. 

Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις για 
την ασφαλή μεταφορά των φοιτητών. 

Ι) Εφόσον οι φοιτητές δεν κάνουν χρήση των μισθωμένων λεωφορείων το ΤΕΙ διατηρεί το 
δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ο 
εργολάβος. 

Κ) Τα λεωφορεία, κατά την εκτέλεση των δρομολογίων, θα πρέπει να φέρουν στο παρμπρίζ 
ειδική σήμανση «ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Η σήμανση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται 
με άλλες σημάνσεις ή διαφημιστικές καταχωρήσεις. 

 

Άρθρο 7 – Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις: 

Α) Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε μηνιαία βάση μετά τη σύνταξη του 
σχετικού πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης, με επιταγή που θα εκδίδεται στο 
όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών. 

 

Ειδικότερα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

 α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, 

β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από τη Δ.Ο.Υ. για τυχόν χρέη προς το Δημόσιο, 

γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλα ασφαλιστικά ταμεία 
των επιτηδευματιών (Τ.Ε.Β.Ε., Ταμείο Εμπόρων) για το ότι είναι ενήμερος μέχρι ένα μήνα 
πριν από την έκδοση του τιμολογίου, 

δ) βεβαίωση της αρμόδια Επιτροπής για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της σύμβασης 
«Μίσθωση λεωφορείων από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των 
φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης  και σίτισης για το έτος 
2016 από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και για το έτος 2017, από 01/01/2017 έως 
05/07/2017» περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους 
παραπάνω όρους.  

Η τελική εκκαθάριση θα γίνεται μετά την λήξη της σύμβασης, με την επιφύλαξη του 
συμψηφισμού κάθε εκκρεμούς αξίωσης της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναδόχου.  
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Β) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και 
τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, 
άρθρο 4, παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3081/2009, άρθρο. 46. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% βάσει του νόμου 4013/2011 στην καθαρή 
αξία 3% χαρτόσημο επί του ΕΑΑΔΗΣΥ, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και 
κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Επιπλέον, θα του παρακρατείται ο νόμιμος φόρος. Το Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας θα του χορηγεί βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω 
φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του 
δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. 

Γ) Την Αναθέτουσα Αρχή βαρύνει ο αναλογούν Φ.Π.A. 

 

Άρθρο 8- Τρόπος επίλυσης διαφορών. 

Α)Στην περίπτωση που θα προκύψουν αμφισβητήσεις ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας: 

Ι) Η σύμβαση  

ΙΙ) Οι όροι της αριθμ. …/2016 διακήρυξης 

ΙΙΙ) επικουρικά η από …………. προσφορά του αναδόχου. 

Σε οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τη σύμβαση ισχύουν οι όροι της διακήρυξης. 

Β) Ο εργολάβος για όλες τις διαφορές που ενδεχόμενα θα δημιουργηθούν από τη 
διακήρυξη και τη σύμβαση υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των 
Σερρών. 

Γ) Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρεί, να δίνει ενέχυρο ή να μεταβιβάζει τη σύμβαση 
ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ’ αυτήν χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΤΕΙ. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν 
μέρει του τιμήματος προς τις αναγνωρισμένες τράπεζες ύστερα από απόφαση αποδοχής 
της εκχώρησης από τη Συνέλευση του ΤΕΙ. 

Δ) Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς εκ μέρους του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
στις περιπτώσεις α) βλάβης του δημοσίου συμφέροντος και β) αποδεδειγμένης 
οικονομικής αδυναμίας, χωρίς καμία αξίωση από μέρους του αναδόχου. 

 

Άρθρο 9 –Χρόνος ισχύος της σύμβασης 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από 01/09/2016 έως 05/07/2017. 

Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει την ………………, συντάχθηκε σε τρία όμοια 
πρωτότυπα διαβάστηκε και υπογράφηκε από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 
Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

     Ο Αναπληρωτής Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας                                                                 Ο Ανάδοχος 

                                                                                        
 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 
                Καθηγητής 
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