ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 34040/26.8.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα τριάντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρούλακη – Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου
Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος, 17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18.

Γιαννόπουλος

Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου
Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης,
27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30.
Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός
Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος Ιωάννης, 37. Πίκουλα
Αργυρώ, 38. Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Βασιλακόπουλος Βασίλειος και
2. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος
Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 348/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και εκτέλεσης του έργου «Μεταφορές μαθητών
ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Ηλιούπολης για το σχολικό έτος 2011-2012» και καθορισμός
όρων του διαγωνισμού.
(από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ.

Πανταζόπουλος, Ευσταθίου, Γιαννόπουλος,

Κωνσταντέας, Κολιοφώτης και Αραμπατζής)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου το 34719/2011 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου στο οποίο
αναφέρονται τα εξής: Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη
απόφασης την έγκριση της 40/2011 μελέτης που αφορά στις «Μεταφορές μαθητών ειδικού Γυμνασίου
και Λυκείου του Δήμου Ηλιούπολης για το σχολικό έτος 2011-2012», προϋπολογισμού 111.562,36 €
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Επίσης ζήτησε την έγκριση εκτέλεσης του έργου με δημοπρασία και
την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης, καθώς και τον καθορισμό
των όρων διακήρυξης. Η διαδικασία γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από την Οικονομική
Επιτροπή βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος (υποχρέωση διακήρυξης έως
31.8.2011 βάσει της Κ.Υ.Α. 35415/28.7.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τ. Β΄). Το έργο θα χρηματοδοτηθεί
μέσω Κ.Α.Π.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 3, 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και
την Κ.Υ.Α. 35415/28.7.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τ. Β΄)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 40/2011 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου για την
εκτέλεση του έργου «Μεταφορές μαθητών ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Ηλιούπολης
για το σχολικό έτος 2011-2012», προϋπολογισμού 111.562,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
2. Εγκρίνει την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας με δημοπρασία.
3. Εγκρίνει την χρηματοδότηση του έργου μέσω Κ.Α.Π.
4. Εγκρίνει την δέσμευση ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000,00) €

για

την πληρωμή

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηλιούπολης
Κ.Α.Ε. 15.6162.0009 οικονομικού έτους 2011 για τις «Μεταφορές μαθητών ειδικού Γυμνασίου και
Λυκείου του Δήμου Ηλιούπολης για το σχολικό έτος 2011-2012»
5. Ψηφίζει πίστωση ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000,00) € του ισχύοντος προϋπολογισμού
έτους 2011 και εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο € και τριάντα έξι λεπτών
(77.562,36) για το οικονομικό έτος 2012.
6. Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού ως εξής :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλιούπολη,

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Πρωτ.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθενται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%)που συμφωνεί με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης οι «Μεταφορές μαθητών ειδικού
Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Ηλιούπολης για το σχολικό έτος 2011–2012» , προϋπολογισμού
98.727,75 € επί πλέον Φ. Π. Α. 13 % 12.834,61 €, για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης.
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές
της με κωδικό 40/2011 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
2

διακήρυξης.
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Δημαρχείου Ηλιούπολης : Σοφ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα (Τ. Κ. 163 10)
Τηλ. : 210-9970003
Fax : 210-9970097
Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις εξής διατάξεις :
· Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005.
· Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.».
· Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
· Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
· Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του
20ου άρθρου.
· Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης».
· Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
· Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
· Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η) της
10ης παραγράφου του 18ου άρθρου.
· Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 35415/28.07.2011(ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β) «Μεταφορά
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Δήμους».
· Της Υπουργικής Απόφασης 21504/1771/4/26-6-1992 (ΦΕΚ 408 Β’) «Περί καθορισμού τεχνικών
προδιαγραφών τύπων λεωφορείων».
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· Της Υπουργικής Απόφασης Β-58841/5546/ ΦΕΚ 2165 Β/31-12-2010 «Αναπροσαρμογή των
κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας».
· Της Υπουργικής Απόφασης Α 5790/575/ΦΕΚ 756 Β/24-4-2009 «Καθορισμός κομίστρου για
επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε. Δ. Χ.) αυτοκίνητα».
· Της Υπουργικής Απόφασης Α/οικ.17463/1654/ ΦΕΚ 566 Β/30-4-2010 «Καθορισμός κομίστρου
για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε. Δ. Χ.) αυτοκίνητα».
· Του Ν. 2446/ΦΕΚ 276 Α’/1996 «Τροποποίηση του Ν.711/77 (ΦΕΚ 284 Α') "περί ειδικών
τουριστικών λεωφορείων" και άλλες διατάξεις».
· Του 8ου άρθρου του Ν. 3699/ΦΕΚ 199 Α’/2-10-2008 «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε με το 37ο άρθρο του Ν.
3794/ΦΕΚ 156 Α’/4-9-2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
· Του Π. Δ. 346/ΦΕΚ 233 Α’/11-10-2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 EΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο
επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως
των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του
δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών
μεταφορών».
· Του Ν. 3886/ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
· Του Ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Η διακήρυξη.
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά που περιλαμβάνονται στη με κωδικό 40/2011 μελέτη.
γ) Η οικονομική προσφορά του μειοδότη.
Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία τη
φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική
κατάστασή τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ηλιούπολης, Σοφ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα, 1ος όροφος,
την 04 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ (λήξη προσφορών) . Οι υποψήφιοι ανάδοχοι
δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους οι ίδιοι ή με εκπροσώπους τους στην επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν
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ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της
διεξαγωγής του διαγωνισμού (ως και την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας) στη
Διεύθυνση : Σοφ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα, Γραφείο Πρωτοκόλλου,Ισόγειο, Τ. Κ. 16310.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τεχνική Υπηρεσία, Σοφ. Βενιζέλου 114
& Πρωτόπαππα, 2ος όροφος, τηλ. 210-9970003, fax 210-9970097, Τ. Κ. 163 10, κο Δ. Παπαδόπουλο
και κα Δ. Μάνθου). Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, θα ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ηλιούπολης.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Δεκτοί στο Διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
2. συνεταιρισμοί και
3. ενώσεις μεταφορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι ανάδοχοι θα είναι ημεδαποί ή αλλοδαποί και θα έχουν ως αντικείμενο
δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα
εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς):
α. Οι Έλληνες πολίτες
5.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2 % επί της συνολικής ενδεικτικά
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. (όπως αναφέρεται
πιο αναλυτικά παρακάτω στην 1η παράγραφο του 6ου άρθρου της παρούσας διακήρυξης).
5.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο θα
πρέπει οπωσδήποτε να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που
αναφέρονται αναλυτικότερα στις περιπτώσεις (α) έως και (δ) της 1ης παραγράφου του 43ου άρθρου του
Π. Δ. 60/2007, δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα.
5.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης , της
τεχνικής έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων, του πίνακα των
δρομολογίων και των σχετικών με αυτά διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
.Επίσης ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου.
5.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό.
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5.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία
να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
5.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 5.2, 5.3,
5.5 και 5.6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου για τους ιδιοκτήτες λεωφορείων ή του Σωματείου για
τους οδηγούς ή ιδιοκτήτες ταξί, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β. Οι αλλοδαποί
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 5.1 έως και 5.7, όπως και για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με
έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω στην
παράγραφο 5.9.
γ. Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 και 5.7, με την ακόλουθη τροποποίηση όσον
αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 5.5 :
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
δ. Οι συνεταιρισμοί
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α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
β) Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 και 5.6 ανωτέρω.
ε. Οι ενώσεις υποψήφιων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 5.1 έως και 5.7 για κάθε υποψήφιο ανάδοχο που συμμετέχει
στην ένωση.
στ. Επιπλέον δικαιολογητικά για ολους του παραπάνω (περιπτώσεις α έως ε) :
5.8 Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
5.9 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους υποψήφιους αναδόχους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε αυτή την υπεύθυνη δήλωση
θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα και δεν
προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση για την αντικατάστασή τους.
5.10 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
5.11 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη
περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν
από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη
μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει
κατατεθεί.
Επίσης, μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις, οι υποψήφιοι ανάδοχοι
οφείλουν να καταθέσουν, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, και τα παρακάτω
δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις :
5.12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποίαν ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει :
· Τα δρομολόγια για τα οποία έχει καταθέσει προσφορά,
· τον αριθμό κυκλοφορίας του λεωφορείου ή του ταξί που θα χρησιμοποιήσει για την
εκτέλεση καθενός από αυτά τα δρομολόγια και
· τον αριθμό κυκλοφορίας ενός εφεδρικού οχήματος, οπωσδήποτε διαφορετικού από τα
οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο.
5.13 Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών,
σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στο Π. Δ. 346/2001, ή για τους οδηγούς ταξί, επικυρωμένο
αντίγραφο της Ειδικής Άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε. Δ. Χ.) αυτοκινήτου.
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5.14 Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο που περιλαμβάνεται στην προσφορά του διαγωνιζομένου. Εδώ
σημειώνεται ότι η ηλικία των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε δρομολόγια θα πρέπει να μην
ξεπερνά τα δέκα (10) χρόνια πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού, όπως αυτό θα
αποδεικνύεται μέσω των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη
περίπτωση.
5.15 Επικυρωμένα αντίγραφα των ισχυόντων πιστοποιητικών καταλληλότητας από δημόσιο ή ιδιωτικό
Κ. Τ. Ε. Ο. των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στην
προσφορά του διαγωνιζομένου.
5.16 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δεσμεύεται ότι πριν την υπογραφή σχετικής
σύμβασης θα προσκομίσει για κάθε οδηγό και συνοδό που θα χρησιμοποιεί σε δρομολόγιο που θα έχει
αναλάβει επικυρωμένα αντίγραφα των διπλωμάτων για τους οδηγούς, των ταυτοτήτων τους, των
αποσπασμάτων ποινικού μητρώου τους και των αποσπασμάτων πιστοποιητικού υγείας τους, καθώς και
στοιχεία προϋπηρεσίας τους.
5.17 Επικυρωμένα αντίγραφα των ασφαλειών των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα δρομολόγια
που περιλαμβάνονται στην προσφορά του διαγωνιζομένου, με διάρκεια ισχύος που θα πρέπει να
καλύπτει οπωσδήποτε το χρόνο ως και το τέλος του σχολικού έτους 2011 - 2012.
Εδώ τονίζεται ότι κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται, κύριο ή εφεδρικό, από τον ανάδοχο
του αντίστοιχου δρομολογίου για το έργο της μεταφοράς πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημιές, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη για αστική
ευθύνη προς τους επιβαίνοντες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη
έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
5.18 Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα δρομολόγια δεν
είναι στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό, ο
υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλλει ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του ιδίου
και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα ισχύει σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
2011 – 2012.
5.19 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, η οποία να λήγει την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή ύστερα από
αυτήν.
Διευκρινίσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους υποψήφιους
αναδόχους, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση)
· Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο ως φυσικό
πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν μόνο το γνήσιο της υπογραφής.
· Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο υπογράφων τις
υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω
από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
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· Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο,
ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας,
τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.
Άρθρο 6ο : Εγγυήσεις
6.1 Εγγύηση συμμετοχής
α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των
δρομολογίων, ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού των προς παροχή υπηρεσιών
συμπεριλαμβανόμενου του Φ. Π. Α. (δηλαδή τουλάχιστον 2231.25 €) και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου
πιστωτικού ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά
τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.
β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» των προς παροχή υπηρεσιών
γ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκαν ή ανατέθηκαν
οι προς παροχή υπηρεσίες, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης, ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων υποψήφιων
αναδόχων πού έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την οριστική κατακύρωση της
ανάθεσης.
δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν.
ε) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν και τα ακόλουθα :
· Την ημερομηνία έκδοσης.
· Τον εκδότη.
· Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ).
· Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
· Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
· Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
· Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
· Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαίρεσης ή της διζήσεως.
· Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες με μόνη την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
· Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
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· Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1)
μήνα, δηλαδή τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
· Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό
έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5 % του συνολικού προϋπολογισμού των προς παροχή
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. (δηλαδή τουλάχιστον 5.578,12 €), όπου ως συνολικός
«προϋπολογισμός» των προς παροχή υπηρεσιών νοείται και εδώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της
μελέτης. Παρέχεται

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης σε μορφή εγγυητικής επιστολής

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή άλλων
νομικών προσώπων της Ε. Ε., τα οποία έχουν το δικαίωμα προς τούτο, στην ελληνική γλώσσα ή σε
επίσημη μετάφραση, καθώς και σε μορφή γραμματίου του Τμήματος Παρακαταθηκών και Δανείων. Η
εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ως τις 10-7-2012.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 6.1 παραπάνω), με τις εξής
διαφοροποιήσεις :
· Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
· Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Προσφορές – χρόνος ισχύος προσφορών
7.1 Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται :
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Προς το Δήμο Ηλιούπολης, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
γ) Τίτλος της εργασίας.
δ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
ε) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
στ) Τα στοιχεία του αποστολέα.
7.2 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο
και ένα απλό φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα
φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται
αποδεκτές.
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7.3 Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα
παραπάνω. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
7.4 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
7.5 Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρη και σαφή σε όλα τα σημεία. Εφόσον οποιοδήποτε από τα έγγραφα
αυτά εκδίδεται σε χώρα εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού σε
αντίθετη περίπτωση από επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα.
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου.
7.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
7.7 Μετά την κατάθεση της προσφοράς όχι μόνο δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση των όρων της διακήρυξης.
Διευκρινίσεις δίνονται από τους διαγωνιζόμενους μόνον όταν ζητούνται από την επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία, για τα οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού.
7.8 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για έξι (6) μήνες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από το
Δήμο Ηλιούπολης πριν από τη λήξη τους. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η εργασία
αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για
όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.
7.9 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Προσφορές από ενώσεις μεταφορέων
8.1 Η ένωση μεταφορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους μεταφορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
11

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης μεταφορέων.
8.2 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της μεταφοράς, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
8.3 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
8.4 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιμές προσφορών
Με την προσφορά η τιμή των προς παροχή υπηρεσιών, θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%), αριθμητικώς και ολογράφως στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Μειοδότης μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους
της διακήρυξης, θα αναδεικνύεται ο υποψήφιος ανάδοχος με το μεγαλύτερο ποσοστό.
Η τιμολόγηση θα γίνεται σε Euro και στην τιμή θα περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό των
νομοθετημένων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα έξοδα μεταφοράς και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ. Π. Α., για μεταφορά των μαθητών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στη μελέτη του παρόντος διαγωνισμού.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Επειδή ο χρόνος παράδοσης είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν ορίζεται όρος περί
αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Γι’ αυτό
προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Αποσφράγιση προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και ανακοίνωση
τιμών
Την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά το σχετικό χρονικό διάστημα που ορίζεται στο 3ο
άρθρο της παρούσας διακήρυξης, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δέχεται τις προσφορές που
υποβάλλονται και, αντίστοιχα, καταγράφει σε πρακτικό κάθε διαγωνιζόμενο. Ελλείψεις στην αναγραφή
των εξωτερικών στοιχείων, τα οποία ζητούνται σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 7ου άρθρου της
παρούσας διακήρυξης, στους φακέλους των υποψήφιων αναδόχων συμπληρώνονται μετά την κατάθεση
της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
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Αφού περάσει το ορισμένο στο 3ο άρθρο της διακήρυξης χρονικό διάστημα, ανακοινώνεται από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και
απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας
του διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια, παρουσία των διαγωνιζομένων ή των νόμιμων
εκπροσώπων τους, τον εξωτερικό, κύριο φάκελο κάθε προσφοράς που έγινε ως τότε δεκτή.
Στη συνέχεια μονογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και
τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή, συμπληρώνεται πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός
της προσφοράς και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον
κυρίως φάκελο και η συμφωνία των τεχνικών στοιχείων του κυρίως φακέλου με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης του παρόντος διαγωνισμού. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
τοποθετούνται σε ένα νέο ενιαίο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται σε
ασφαλές σημείο από την Επιτροπή με ευθύνη της.
Στη συνέχεια, αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής της κάθε προσφοράς. Κατά σειρά
επίδοσης των προσφορών αναγράφονται στο πρακτικό δημοπρασίας τα έγγραφα που περιέχονται σε
κάθε φάκελο, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει σαφώς το σύμφωνο ή μη με τους
όρους της διακήρυξης, σε επήκοο των παρισταμένων.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού αποφασίζει σχετικά με τη συμφωνία των υποβληθέντων δικαιολογητικών με τους όρους
της παρούσας διακήρυξης και στη συνέχεια αποφασίζει σχετικά με τη συμφωνία των τεχνικών στοιχείων
των προσφορών με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά που περιλαμβάνονται στη με κωδικό
40/2011 μελέτη. Με σκοπό την ευχερέστερη, ορθότερη και δικαιότερη λειτουργία της Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού στο διάστημα που λαμβάνει τις αποφάσεις αυτές, οι εκπρόσωποι των
υποψήφιων αναδόχων δεν μπορούν να παρέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο στη συνεδρίαση της
Επιτροπής μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές.
Αφού η Επιτροπή λάβει τις παραπάνω αποφάσεις, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους
υποψήφιους που αποκλείστηκαν, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους. Με την ολοκλήρωση
της σύνταξης του σχετικού πρακτικού δημοπρασίας και την υπογραφή του από τα μέλη της Επιτροπής,
λήγει η συνεδρίαση της Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, αφού το πρακτικό
δημοπρασίας κοινοποιηθεί στους υποψήφιους αναδόχους και εξεταστούν ενδεχόμενες ενστάσεις, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει σχετικά με την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και
την αποδοχή ή απόρριψη ενδεχόμενων ενστάσεων.
Ύστερα από την κοινοποίηση της προηγούμενης Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στους
υποψήφιους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, ο Δήμος καλεί τους υποψήφιους αναδόχους, των οποίων
τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που κατέθεσαν κρίθηκαν σωστά και πλήρη,
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να παρευρεθούν σε ορισμένη ημέρα και ώρα στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε αυτή τη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής, και εφόσον οι οικονομικές προσφορές είναι σαφείς και δεν
έρχονται σε αντίθεση με οποιονδήποτε όρο διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, μειοδότης
αναδεικνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση . Με την ολοκλήρωση της σύνταξης
του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και την υπογραφή του από τα μέλη της
Επιτροπής, ολοκληρώνεται η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής.
Στη συνέχεια, αφού το πρακτικό αξιολόγησης κοινοποιηθεί στους υποψήφιους αναδόχους και
εξεταστούν ενδεχόμενες ενστάσεις, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει σχετικά με την
έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης και την αποδοχή ή απόρριψη ενδεχόμενων ενστάσεων και λαμβάνει
την απόφαση ανάθεσης των δρομολογίων στους αναδόχους τους.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Στους διαγωνισμούς με κριτήριο μόνον την
χαμηλότερη τιμή)
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ' όψη:
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.
β) Η προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των τιμών ημερήσιου κόστους των δρομολογίων.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (σύμφωνα με το Π. Δ. 28/1980 και την
περίπτωση (α) της 1ης παραγράφου του 25ου άρθρου του Π. Δ. 60/2007)
Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
α) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της εργασίας,
β) συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,
γ) τελική ματαίωση του διαγωνισμού και επανάληψή του με νέους όρους ή
δ) προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για ένα ή περισσότερα από τα προς εκτέλεση
δρομολόγια που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαγωνισμό, λόγω της μη υποβολής κατάλληλης
προσφοράς για τα δρομολόγια αυτά (βλ. Π. Δ. 60/2007, 25ο άρθρο, 1η παράγραφος, περίπτωση (α)),
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια για την
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την
δημοσιοποίηση της περίληψης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της
περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη
ημέρα. Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης εξετάζονται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Σε περίπτωση που με την Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή τροποποιείται όρος της διακήρυξης,
μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού με την Απόφαση αυτή. Στη συνέχεια
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
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Οι ενστάσεις κατά του αποτελέσματος του κάθε σταδίου του διαγωνισμού κατατίθενται γραπτώς από
τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν γίνει δεκτοί στο διαγωνισμό στην Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού ή στο Δήμο Ηλιούπολης ως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της
ανακοίνωσης του αποτελέσματος του κάθε σταδίου του διαγωνισμού.
Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο Δήμο Ηλιούπολης πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν
στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, απευθυνόμενες στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ενστάσεις
που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψήφιου αναδόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά στον
υποψήφιο ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών το πολύ από την υποβολή της.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης
Τόσο στον συμμετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες
αποστέλλεται ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόφαση. Στη συνέχεια, και εφόσον
παρέλθει και η επόμενη εργάσιμη ημέρα χωρίς κατάθεση ένστασης από οποιονδήποτε από τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες, αποστέλλεται στον ανάδοχο πρόσκληση για την υπογραφή της αντίστοιχης
σύμβασης.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό μεταφορέα, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετική
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό μεταφορέα. Στην περίπτωση που η πληρωμή στο μεταφορέα
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ
και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 15ο : Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας
Δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 278 Ν 3852/2010
ΑΡΘΡΟ 16ο : Υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστημα όχι
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης να προσέλθει για την υπογραφή της. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή
της σύμβασης, να προσκομίσει και την απαιτούμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας (βλ.
και το 17ο άρθρο της παρούσας).
ΑΡΘΡΟ 17ο : Σύμβαση – Κυρώσεις – Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου
α) Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από το Δήμο και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά
του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής :
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- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Τις προς παροχή υπηρεσίες και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- Τον τρόπο επίλυσης των ενδεχόμενων διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν
δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης
ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ. Απαγορεύεται η με
οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτους του συνόλου ή μέρους των δρομολογίων
που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Έχει πραγματοποιηθεί το σύνολο των δρομολογίων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
β) Έχουν παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα προς εκτέλεση δρομολόγια στο σύνολό τους.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
β) Κυρώσεις
Σε περίπτωση απόρριψης υπηρεσίας προς παροχή μη σύμφωνης προς τους όρους της παρούσας
διακήρυξης ή τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή και αδικαιολόγητης υπέρβασης των ορισμένων από την
παρούσα διακήρυξη χρόνων παροχής υπηρεσιών (βλ. και το 18ο άρθρο της παρούσας),μπορεί να
επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο με μορφή ποινικής ρήτρας.
Πιο αναλυτικά, στις περιπτώσεις που ο μεταφορέας παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, δύναται
τουλάχιστον να του επιβληθεί πρόστιμο για το συγκεκριμένο δρομολόγιο που μπορεί να φτάσει μέχρι το
10% της συμβατικής αξίας του για όλο το σχολικό έτος χωρίς το Φ. Π. Α., ανάλογα με τη βαρύτητα ή
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και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις :
· Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη,
εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για όλους τους
μαθητές.
· Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το
πρωί.
· Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των μαθητών,
το μεσημέρι ή το απόγευμα.
· Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός από
τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
· Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
· Απουσία συνοδού από τη διαδρομή.
· Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του μεταφορέα ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο
μεταφορέας δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι διοικητικά μέτρα και είναι ανεξάρτητες από ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις
που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια.
γ) Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου
Αν ο ανάδοχος δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται παραπάνω στο 16ο
άρθρο της διακήρυξης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ηλιούπολης, σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην 1η παράγραφο του 26ου άρθρου του Π. Δ.
28/1980. Σε αυτή την περίπτωση επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός. Παράλληλα, ο Δήμος διατηρεί το
δικαίωμα να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του από την επανάληψη αυτή του διαγωνισμού σε βάρος του
αναδόχου που δεν προσήλθε έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, πάντα με βάση αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ηλιούπολης, σε περίπτωση που αποδείξει πέρα από κάθε λογική αμφιβολία στο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για τη μη έγκαιρη προσέλευσή του για την υπογραφή
της σύμβασης ή για την αθέτηση όρων της σύμβασης. Επίσης, δεν κηρύσσεται έκπτωτος και σε
περίπτωση που η σύμβαση δεν υπογραφεί ή τα δρομολόγια δεν εκτελεστούν με ευθύνη του Δημοσίου.
Ο Δήμος δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε
περίπτωση που αυτός παραβεί ή αθετήσει επανειλημμένα οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης, της
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μελέτης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού ή τον παραβεί έστω μία φορά, σε περίπτωση που η
παράβαση κριθεί αρκετά σημαντική από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να κηρυχθεί ο ανάδοχος
έκπτωτος.
Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του
Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται με αποδεικτικό στον ανάδοχο και υποβάλλεται
στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για έγκριση, μαζί με το ως άνω αποδεικτικό. Ο ανάδοχος
δικαιούται να υποβάλλει ένσταση στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας δέκα ημερών, από την επίδοση σε αυτόν της Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί της εν λόγω απόφασης και της ενδεχόμενης
ένστασης του αναδόχου, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα ημερών και μετά από
τη γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβούλου.
Η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κοινοποιείται (με απόδειξη) με έγγραφο του
προϊσταμένου της επιβλέπουσας υπηρεσίας στον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για την έκπτωσή του, και εφόσον έχει προηγηθεί υποβολή
εμπρόθεσμης ένστασης, μπορεί να υποβάλλει αίτηση θεραπείας κατά αυτής. Η απορριπτική απόφαση
του Υπουργού των Εσωτερικών επί της αίτησης θεραπείας του αναδόχου κοινοποιείται και στο
Υπουργείο Δημοσίων Έργων.
Στην περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, αυτός στερείται κάθε δικαιώματος ανάληψης, με
οποιονδήποτε τρόπο, δημοτικών υπηρεσιών για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου και μεγαλύτερο του έτους.
Ακόμα, αν μετά την πραγματοποίηση νέου διαγωνισμού για επείγουσα ανάγκη για το δρομολόγιο ή τα
δρομολόγια του έκπτωτου αναδόχου, η δαπάνη που θα προκύψει είναι μεγαλύτερη από το ποσό που
κάλυπτε η σύμβασή του έκπτωτου αναδόχου, η διαφορά μπορεί να καλυφθεί υπέρ του Δήμου από τον
έκπτωτο ανάδοχο είτε με κράτηση από τα οφειλόμενα από το Δήμο σε αυτόν ή με ποσό προερχόμενο
από την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο έκπτωτος ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 18ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή
Οι προς εκτέλεση μεταφορές θα πραγματοποιούνται τις ημέρες μαθημάτων σε όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους 2011 – 2012. Το σχολικό έτος αρχίζει τη Δευτέρα 12/9/2011 και εκτιμάται ότι θα
διαρκέσει 165 ημέρες, πλην εορτών και λοιπών αργιών. Σε περίπτωση που η ισχύς της σύμβασης για
οποιαδήποτε από τις ομάδες δρομολογίων ξεκινήσει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, τότε οι
μεταφορές θα πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού
έτους.
Με στόχο να φτάνουν τα μεταφορικά μέσα στο σχολείο το νωρίτερο 20 λεπτά και το αργότερο 10 λεπτά
πριν από την έναρξη των μαθημάτων, οι Διευθυντές των σχολείων μαζί με τους αντίστοιχους μεταφορείς
θα λαμβάνουν υπόψη τους το σημείο έναρξης κάθε δρομολογίου, τον αριθμό και τα σημεία των
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στάσεων, τα φανάρια κυκλοφορίας και τις λοιπές κυκλοφοριακές συνθήκες, ώστε να διαμορφώσουν
πλήρως τα δρομολόγια και να ορίσουν τα καταλληλότερα χρονικά σημεία διέλευσης από κάθε στάση
παραλαβής μαθητών τόσο κατά τα πρωινά όσο και κατά τα μεσημεριανά δρομολόγια.
Στη συνέχεια θα ενημερώσουν τους γονείς / κηδεμόνες, ώστε οι μαθητές να βρίσκονται κάθε πρωί στη
στάση παραλαβής τους τουλάχιστον 10 λεπτά πριν το καθορισμένο χρονικό σημείο διέλευσης του
μεταφορικού μέσου από αυτή, ενώ να είναι γνωστές και οι αντίστοιχες ώρες παράδοσης των μαθητών
στα μεσημεριανά δρομολόγια προς διευκόλυνση και των γονέων / κηδεμόνων.
Ο ανάδοχος για κάθε δρομολόγιο πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του
ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη
μεταφορά των μαθητών. Σε περίπτωση κατά την οποία το μεταφορικό μέσο περάσει από καθορισμένο
σημείο παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να περιμένει ως
την καθορισμένη ώρα παραλαβής του μαθητή.
Για την αναχώρηση από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε μεταφορικό μέσο πρέπει να
βρίσκεται στο χώρο του σχολείου 15 λεπτά πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Η οριστική διαδρομή των δρομολογίων, οι στάσεις, καθώς και η ώρα αναχώρησης από το σημείο
εκκίνησης του δρομολογίου και οι ώρες άφιξης στο σχολείο και αναχώρησης από αυτό θα
οριστικοποιηθούν το Σεπτέμβριο από τους Διευθυντές των σχολείων (με την επιφύλαξη των όσων
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο).
Ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη δυνατότητα, μετά από σχετική αιτιολόγηση, τροποποίησης του
δρομολογίου του μεταφορικού μέσου σε συνεννόηση με τον ανάδοχο όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
μετεγγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.
Τα έξοδα προετοιμασίας των προς παροχή υπηρεσιών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον
ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η εργασία.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης μεταφορών, μετά την
προσκόμιση του τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή. Πιο, αναλυτικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει:
α) Το κατά νόμο προβλεπόμενο πρωτότυπο παραστατικό, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες
των δρομολογίων που εκτελέστηκαν,
β) βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για την καλή και σύμφωνη με τους όρους της αντίστοιχης
σύμβασης εκτέλεση των δρομολογίων και
γ) τα αντίστοιχα δελτία κίνησης.
Δύναται να γίνονται τμηματικές πληρωμές κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν
τουλάχιστον έναν (1) ημερολογιακό μήνα.
ΑΡΘΡΟ 19ο : Τροποποίηση προϋπολογισμού σύμβασης
Καθώς τα δρομολόγια, τα οποία περιγράφονται στον Πίνακα Δρομολογίων της με κωδικό 40/2011
μελέτης, θα πάρουν την οριστική τους μορφή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
να αυξομειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τη συνολική αξία των συμβάσεων για τα προς εκτέλεση
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δρομολόγια, του αναδόχου υποχρεωμένου να εκτελέσει την εργασία όπως θα τροποποιείται εφόσον η
συνολικά προκαλούμενη αυξομείωση μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς δεν ξεπερνάει το 20 % του
συνολικού αθροίσματος της αξίας των συμβάσεων για τα προς εκτέλεση δρομολόγια. Η αύξηση ή η
μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων του
Δήμου και επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν η αύξηση ή η μείωση του
συνολικού αθροίσματος της αξίας των συμβάσεων ξεπερνάει τα παραπάνω όρια, ο ανάδοχος μπορεί να
ζητήσει τον περιορισμό της στα όρια αυτά.
ΑΡΘΡΟ 20ο : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο συντασσομένου
σχετικού αποδεικτικού (άρθρο 2 παρ. 1 Π.Δ. 1188/81) και θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες
μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων Αθηναϊκή και σε μία ειδική εφημερίδα και σε μία εκ των
ειδικών εφημερίδων δημοσιεύσεως δημοπρασιών ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα (άρθρο 11
παρ.5 του Ν.28/80) ως ακολούθως:
1. Ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας «Αυγή»
2. Ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας «Τα Νέα»
3. Ημερήσια οικονομική εφημερίδα «Κέρδος»
Αντίγραφο περιλήψεως της διακηρύξεως αποστέλλεται προς το Τεχνικό Επιμελητήριο
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι
σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από τον ανάδοχο απαραίτητα κατά την υπογραφή της
σύμβασης (άρθρο 22 Π.Δ. 28/80).
ΑΡΘΡΟ 21ο : Διαφορές διακήρυξης από τους αντίστοιχους νόμους
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, υπερισχύει το Π. Δ. 60/2007 και αμέσως μετά το Π. Δ. 28/1980 και η
Κ.Υ.Α. 35415/28.07.2011. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της, υπερισχύει το
Π. Δ. 60/2007 και αμέσως μετά το Π. Δ. 28/1980 και η ΚΥΑ 35415/28.07.2011, όταν αυτά δεν έρχονται
σε αντίθεση με τους Ν. 3463/2006, Ν. 2286/1995, Ν. 3548/2007, Ν. 3801/2009 και Ν. 3886/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 348/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ
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