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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  584/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές 

προσφορές σε ευρώ  

Αντικείμενο: Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην 

πόλη  της  Αλεξ/πολης  από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης. 

 

CPV: 60172000-4 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: Δαπάνη, ποσού τριάντα ένα   χιλιάδων διακοσίων δώδεκα  (31.212,00) 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου  2016 

και μέχρι 31 Μαΐου 2016 . 

Αναλυτικά: 31.212,00 (25.375,61+5.836,39 ΦΠΑ) ευρώ.  

Το σύνολο της δαπάνης για την παραπάνω μίσθωση θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κ.Α.ΕΞ. 0815-01 του έτους 2016 με Α.Δ.Π. 8/2016.  

Κριτήριο Κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά  ανά 

δρομολόγιο (μετάβαση και επιστροφή) ανά  πόλη. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από 1-4-2016 και μέχρι 31-5-

2016 για  την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σε περίπτωση που η τακτική  διαγωνιστική διαδικασία 

ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η σχετική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως 

χωρίς αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του αναδόχου. 

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού:22  Μαρτίου 2016, ημέρα  Τρίτη και 

ώρα 10:00 π.μ. 

 

Άρθρο 1 : Ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση: 

 

1. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

2. Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

             θεμάτων». 

3. Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών 

             του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
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4. To άρθρο 1 του ν.2083/92 

5. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών 

«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83. Παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

6. Την αριθμ Α118/10-9-2014 (8/2014) απόφαση του Πρύτανη του ΔΠΘ ανακοινοποιημένη στο 

ορθό στις 23-10-2014 (ΦΕΚ2997/Β/6-11-2014) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές 

Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης». 

7. Την αριθμ. 6 / 23/ 10 Mαρτίου 2016   (αριθ.πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/8403/276 ) απόφαση της 

Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. 

8. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω. 

 

Δημοσιότητα: 

Το πρωτογενές αίτημα της ανωτέρω προμήθειας αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων 

Συμβάσεων με αριθμό δημοσίευσης 16REQ003990100/2016-03-11, η με αριθμ. 6/23/10 Μαρτίου 

2016 (αριθ.πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/8403/276) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:698146ΨΖΥ1-Σ32, και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Δημoσίων Συμβάσεων με αριθμό ανάρτησης: 16REQ003990677/2016-03-11.                                             

 

Άρθρο 2 : Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) ενώσεις εργολάβων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες εργολάβων  

 Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ασχολούνται και δραστηριοποιούνται συστηματικά και 

αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια τριών (3) 

τουλάχιστον προηγούμενων ετών συνεχώς με τη σημερινή μορφή της επιχείρησης. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 

τούτο εάν ανατεθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία 

από την Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται  έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

 Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δε δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος 

ένωσης παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίας. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί 

δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

  

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι συμμετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισμό θα πρέπει : 

- Να καταθέσουν το αργότερο μέχρι και την ημέρα και ώρα διενέργειας του, δηλαδή μέχρι  στις 22  

Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος), 

Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69100, είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νομίμου 

αντιπροσώπου τους τον φάκελο της προσφοράς τους. 

- Οι φάκελοι των προσφορών επίσης μπορούν να αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα 

Προμηθειών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή- κτίριο Διοίκησης, 1ος 

όροφος - Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69100) με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να 
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περιέλθουν με δική τους ευθύνη και με απόδειξη παραλαβής το αργότερο μέχρι 22-3-2016 και ώρα 

10 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου. 

Προσφορές που θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού ή θα περιέλθουν στην παραπάνω 

υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγιστούν. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

α) Προσφορά για τη Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη μεταφορά των φοιτητών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ από και προς τους 

χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης. 

β) Ο αριθμός της προκήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 584 /2016. 

γ) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, που είναι το Τμήμα Προμηθειών 

του Δ.Π.Θ.-Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής-Κτίριο Διοίκησης-Κομοτηνή. 

δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 

Μέσα στον πιο πάνω αναφερόμενο φάκελο, τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον 

διαγωνισμό (όπως παρακάτω):  

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

(1.) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 2% επί της  συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο Διαγωνισμό πρέπει να εκδοθούν σύμφωνα με ότι 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. 

 

(2.) Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία: 

Ι) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, 

αντικείμενο. 

ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του : 

Α)δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήματα: 

-συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998, σελ 1) 

-δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 

1997 (EEC 195 της 25/6/1997 σελ. 1) στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου (ΕΕ 358 της 31/12/98 σελ. 2). 

-απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης, σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995 σελ. 48) 

-νομιμοποίησης 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 (EE 

L 166 της 28-6/1991 σελ 7) η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 344 της 28/12/2001 σελ. 76 ) η οποία ενσωματώθηκε με 

το ν. 3424/2005 (Α 305). 

-για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

χρεοκοπίας. 

- κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων : 

- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14 

- 31 παρ. 4, 5 και 6 
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- 32 παρ. 4 και 5 

- 35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

(3.) Υπεύθυνη δήλωση  της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

, στην οποίαν: 

Ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, 

αντικείμενο διαγωνισμού) 

ΙΙ) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

III) - ότι η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 

έλαβε γνώση και δέχεται ανεπιφύλακτα και έχει ισχύ ενενήντα (90) ημέρες 

-Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

- Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. 

- Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄ 153) 

- Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) 

 

Σημείωση: Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται  από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, ήτοι: 

*Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο. 

** Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο 

καθένας ξεχωριστά: 

-οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών. 

-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε. 

-Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών. 

 

(4.) Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο τους. 

 

(5.) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφ΄ενός η εγγραφή τους 

σ΄αυτό και στο ειδικό επάγγελμα που σχετίζεται με το αντικείμενο του προκηρυχθέντος διαγωνισμού.  

 

καθώς και δύο επί πλέον σφραγισμένοι φάκελοι, οι οποίοι θα αναγράφουν: 

Α) ο μεν ένας την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Β) ο δε άλλος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Εντός του οποίου τοποθετούνται σε ένα  (1) αντίγραφο: 

 Οι Τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας 

 Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Τεχνική Προσφορά του 

Υποψήφιου Αναδόχου της Υπηρεσίας. 
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Ο  φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφο του προσφέροντα 

(υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο θα αναφέρεται: 

- ο αριθμός των λεωφορείων - πούλμαν που θα διαθέτει για την μεταφορά των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου 

- η χώρα προέλευσής τους 

- το έτος κατασκευής τους 

- η άδεια και ο αριθμός κυκλοφορίας τους 

- ο αριθμός των θέσεων 

- η έδρα τους και  

- οι αναλυτικές  τεχνικές προδιαγραφές των προς μίσθωση λεωφορείων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) θέσεων, να 

μην είναι διώροφα. 

• Τουλάχιστον το ένα από τα τρία λεωφορεία να διαθέτει ράμπα για επιβίβαση ΑΜΕΑ, να 

δηλώνεται με  υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,   

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

παραπάνω όριο δεν προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας να προσκομισθεί βεβαίωση αρμόδιας 

υπηρεσίας . 

• Να είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου. 

• Να διαθέτουν κλιματισμό, να δηλώνεται με  υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του 

Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

• 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 ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί: 

για την πόλη της Αλεξανδρούπολης 600 δρομολόγια/μήνα ενδεικτικά  με την εξής διαδρομή: 

Αφετηρία ((που θα ορισθεί) – Λεωφ. Δημοκρατίας – Λεωφ. Μάκρης – Χιλή – Νοσοκομείο 

(ΔΡΑΓΑΝΑ) και επιστροφή. 

Τα δρομολόγια θα κατανεμηθούν σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και τα σαββατοκύριακα και τις λοιπές 

αργίες σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή." 

* Υπάρχει δυνατότητα είτε αύξησης είτε μείωσης του αντικειμένου της σύμβασης σε θέματα που 

αφορούν στον αριθμό των δρομολογίων και στον αριθμό των προς μίσθωση λεωφορείων με ανάλογη 

αύξηση ή μείωση αντίστοιχα της αποζημίωσης του αναδόχου, σε περίπτωση που αυξηθούν ή 

μειωθούν οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. 

Η μεταφορά των φοιτητών  θα γίνεται στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το ακαδημαϊκό 

ημερολόγιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των φοιτητών  εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί: η δρομολόγηση 

συνολικά  (3) λεωφορείων  τουλάχιστον . 

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 εντολής του 

αρμοδίου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου, ο οποίος μπορεί να καθορίζει και τις τυχόν στάσεις για την 

επιβίβαση - αποβίβαση των φοιτητών. Η ειδοποίηση για τροποποιήσεις - αλλαγές θα γίνεται 

τουλάχιστον από την προηγούμενη. Τον έλεγχο των διαδρομών και τη σωστή τήρηση των όρων της 

διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης θα έχει ο αρμόδιος υπάλληλος που θα ορισθεί από το 

Πανεπιστήμιο. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, 

επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

 

Συγκεκριμένα:  

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 

πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα Διακήρυξη. 

1.Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε ένα(1) αντίγραφο, σύμφωνα με το σχέδιο «ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που επισυνάπτεται στη διακήρυξη και θα περιλαμβάνει, με ποινή 

αποκλεισμού και τα εξής στοιχεία.  

α) Την πόλη για την οποία συμμετέχει στη διαδικασία 

β) Το ζητούμενο μίσθωμα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για μία διαδρομή-δρομολόγιο (μετάβαση 

και επιστροφή) του ενός λεωφορείου. 

2. η τιμή του δρομολογίου (μετάβαση και επιστροφή) ανά πόλη είναι σταθερή. Η τιμή αυτή δεν 

επιδέχεται καμία αναπροσαρμογή (αύξηση ή μείωση). Η τιμή του δρομολογίου ορίζεται ως 

ακολούθως: 

-για την πόλη της Αλεξανδρούπολης: 27,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Διαφοροποίηση (είτε προς τα κάτω είτε προς τα άνω) των ως άνω τιμών, δεν επιτρέπεται. 
Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

3.Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού και  

  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνικο -  

οικονομική άποψη προσφορά. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

τεχνική προσφορά. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από τεχνικο-οικονομικής άποψης προσφοράς, θα 

αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με όλους 

τους όρους της διακήρυξης. 

Με τον παρόντα διαγωνισμό η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει την επιλογή αναδόχου 

ικανού να παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες και να αναλάβει αμέσως μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό οι 

διαγωνιζόμενοι οφείλουν, με την πληρότητα και το περιεχόμενο των στοιχείων του υποφακέλου της 

τεχνικής προσφοράς τους, να αποδείξουν αφενός, ότι έχουν γνώση και εμπειρία για την παροχή των 

ζητουμένων υπηρεσιών και αφετέρου, ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα για άμεση ανάληψη του έργου 

και ότι έχουν το κατάλληλο προσωπικό, τα μέσα και την οργάνωση για την παροχή των υπηρεσιών 

αυτών.  

 

Κριτήρια ανάθεσης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

1. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από τεχνικο-οικονομικής άποψης προσφοράς 

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης. 
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2. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση κριτηρίων του κάτωθι 

πίνακα Α. 

3. Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. 

4. Το κριτήριο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιγράφεται με τον ακόλουθο 

αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας: 

5. Τα τεχνικά στοιχεία αξιολόγησης  κατατάσσονται σε δύο ομάδες. 

Ι. Ομάδα (Α) που περιλαμβάνει το στοιχείο: (1),(2)  και 

ΙΙ. Ομάδα (Β) που περιλαμβάνει το στοιχείο (1)  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (σι) 

BAΘMOΛOΓΙA 

(βι) 

ΟΜΑΔΑ A    

Α1.Χωρητικότητα Λεωφορείων. 

[Ελάχιστος αριθμός επιβαινόντων (48) άτομα] 

 

60% 100-110 

Α2. Προσβασιμότητα σε  ΑΜΕΑ 

[ελάχιστη απαίτηση: να διαθέτουν ράμπα για ένα 

(1) λεωφορείο] 

20% 100-110 

Σύνολο ομάδας Α 80%  

ΟΜΑΔΑ Β (Επαγγελματική Ικανότητα )   

Β1. Η απαιτούμενη εμπειρία παροχής υπηρεσιών 

μαζικής μεταφοράς. (ελάχιστη απαίτηση: 5 έτη) 

20% 100-110 

Σύνολο ομάδας Β 20%  

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 100% 100-110 

 

 

Α' ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 80%) 

1.  Λεωφορεία με χωρητικότητα αριθμού επιβαινόντων (48) ατόμων βαθμολογούνται με 100 

βαθμούς. Για κάθε (10) επιπλέον επιβαίνοντες  βαθμολογούνται  με έναν επιπλέον βαθμό π.χ. 

λεωφορεία με χωρητικότητα αριθμού επιβαινόντων (98) ατόμων βαθμολογούνται με 105 βαθμούς 

 

2. Προσβασιμότητα σε  ΑΜΕΑ: Η ελάχιστη απαίτηση δηλαδή  να διαθέτει  ράμπα για ένα(1) 

λεωφορείο, βαθμολογείται με 100 βαθμούς. Εάν ο διαγωνιζόμενος διαθέτει ράμπα για δύο 

λεωφορεία βαθμολογείται με 101 βαθμούς  κ.οκ. 

 

Β' ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1. Αξιολογείται και βαθμολογείται συγκριτικά η ικανότητα των υποψηφίων να παράσχουν τις 

ζητούμενες υπηρεσίες με βάση : 

- Την τεχνογνωσία σε υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα. 

- Την εμπειρία σε υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο 

ανάδοχο με την σημερινή μορφή της επιχείρησης κατά τα προηγούμενα έτη. Να διαθέτει αποδεικτικά 

στοιχεία. Η ελάχιστη απαίτηση βαθμολογείται με 100 βαθμούς, για κάθε επιπλέον έτος εμπειρίας 

βαθμολογείται με έναν επιπλέον βαθμό. 

Διευκρινήσεις για την βαθμολογία 

Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων των ομάδων. Η αντίστοιχη βαθμολογία κάθε 

κριτηρίου προκύπτει σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των 

προσφορών και θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, αναλογική της κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων 

και συγκριτική μεταξύ των στοιχείων των διαγωνιζόμενων. 
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Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς όλες οι τεχνικές απαιτήσεις (απαράβατοι όροι) της διακήρυξης. Η βαθμολογία 

αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφορές 

που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης έστω και σε ένα 

κριτήριο, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Η επάρκεια κάθε διαγωνιζόμενου, ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης 

κρίνεται στην αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε 

προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο 

ομάδων. Η σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικά αποδεκτών προσφορών με βάση τα παραπάνω 

κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την Τεχνική Προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, βαθμολογώντας κάθε 

κριτήριο και υπολογίζοντας το συνολικό Βαθμό Τεχνικής Αξιολόγησης (ΒΤΑ), ως άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών των τριών κριτηρίων, σύμφωνα με τα παραπάνω. Με βάση τους 

βαθμούς αυτούς προσδιορίζει τους διαγωνιζόμενους οι οποίοι βαθμολογήθηκαν με βαθμό έστω ενός 

κριτηρίου τεχνικής αξιολόγησης ή με συνολικό Βαθμό Τεχνικής Αξιολόγησης (ΒΤΑ) μικρότερο από 

τα αποδεκτά όρια και οι οποίοι αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. 

 

Α. Υπολογισμός Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς 

Ο βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο 

τύπο : 

 

                   ΒΤΑδ                 ΒΤΑδ 

BTΠ = ------------------ =  ----------- 

                MaxBTA               110 

 

 

ΒΤΑδ = Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης του διαγωνιζομένου 

MaxΒΤΑ = Μέγιστη Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης =110 βαθμοί 

Τελικά, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα τεχνικής βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά Βαθμού 

Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Β. Αξιολόγηση (υπο)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» 

Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται η σταθερή τιμή του δρομολογίου ανά πόλη: 

                                                                         

                                                       ΒΟΠ=  1  

                                                                                  

ΒΟΠ : Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς 

Ο ΒΟΠ για κάθε διαγωνιζόμενο είναι η μονάδα (1), καθόσον  η τιμή του δρομολογίου (μετάβαση 

και επιστροφή) ανά πόλη είναι σταθερή. Η τιμή αυτή δεν επιδέχεται καμία αναπροσαρμογή (αύξηση 

ή μείωση). Η τιμή του δρομολογίου ορίζεται ως ακολούθως: 

-για την πόλη της Ξάνθης: 22,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

-για την πόλη της Αλεξανδρούπολης: 27,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Γ. Σύνταξη Πίνακα Συνολικής Βαθμολογίας 
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Ακολούθως η Επιτροπή υπολογίζει τους συνολικούς βαθμούς (ΣΒ) κάθε διαγωνιζομένου με βάση 

τον τύπο: 

ΣΒ= ΒΤΠ + ΒΟΠ 

Οι διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του Συνολικού Βαθμού τους (ΣΒ). 

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει τα αιτιολογημένα 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών και υποβάλλει την εισήγησή 

της και τα σχετικά στοιχεία του διαγωνισμού για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί άμεσα στους προσφέροντες, μέσω του συστήματος. 

 

Δ. Κατακύρωση Διαγωνισμού 

Πλέον συμφέρουσα από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που έχει αξιολογηθεί με 

τον υψηλότερο συνολικό βαθμό (ΣΒ). 

Ο Διαγωνισμός κατακυρώνεται στον πάροχο υπηρεσιών που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα 

οικονομοτεχνική προσφορά  . 

 

Άρθρο 5: Προσφυγές 

 

Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανή 

προσφυγή) κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 

20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου πιστοποιημένου στο Σύστημα συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση 

δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, 

απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ασκείται υποχρεωτικά, 

εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της αντίστοιχης πράξης ή 

παράλειψης και ενώπιον της αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο 

θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της. 

Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως 

τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της. 

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, η άσκηση αυτής καθώς και η προθεσμία για την άσκηση 

ασφαλιστικών μέτρων και η άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 

Η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του 

Ν. 3886/2010. 

 

Άρθρο 6: Κρίσεις – Αποτελέσματα 

1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο (Επιτροπή 

Διαγωνισμού), με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει : 

α)   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι 

και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

(γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής 
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(δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου  και 

ανακοινώνεται με έγγραφο στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο.  

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υπάρχει δυνατότητα είτε αύξησης είτε μείωσης του 

οικονομικού αντικειμένου της, σε θέματα που αφορούν στον αριθμό των δρομολογίων και στον 

αριθμό των προς μίσθωση λεωφορείων με ανάλογη αύξηση ή μείωση αντίστοιχα της αποζημίωσης 

του αναδόχου ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, σε περίπτωση που αυξηθούν ή μειωθούν 

αντίστοιχα οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής (λόγω εξεταστικής περιόδου, λόγω αύξησης αριθμού 

μεταφερόμενων φοιτητών, συμμετοχή φοιτητών πέραν του προγράμματος σπουδών σε σεμινάρια, 

φροντιστηριακά μαθήματα, έκτακτες διδασκαλίες, συνέδρια κ.λ.π). 

4. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς εκ μέρους του Πανεπιστημίου στις περιπτώσεις: α) 

βλάβης του δημοσίου συμφέροντος και β) αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας, χωρίς  καμία 

αξίωση από μέρους του αναδόχου. 

5. Το Πανεπιστήμιο θα έχει δυνατότητα μονομερούς λύσης της σύμβασης: α) για εξαιρετικούς κατά 

την κείμενη νομοθεσία λόγους, β) αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας, μετά από προειδοποίηση 

που θα κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο εργολάβο, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν. Ο 

ανάδοχος εργολάβος σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα μπορεί να αξιώσει καμία αποζημίωση  και από 

οποιαδήποτε νομική αιτία. Περαιτέρω απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο 

οποιασδήποτε απαίτησης του εργολάβου εναντίον του Πανεπιστημίου.  

6. Το Πανεπιστήμιο αποφασίζει για την τύχη του διαγωνισμού 

 

Άρθρο 7. Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού – Σύμβαση 

 

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  και 

ανακοινώνεται εγγράφως στον ανάδοχο. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

3. Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

4. Εάν ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός 

του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος, τότε κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

5. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης μετά τη σύναψη και την υπογραφή της, εκτός εάν 

προβλέπεται από την διακήρυξη. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

6. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

7. Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και την σύμβαση ο πάροχος υπηρεσίας υπάγεται στην 

αρμοδιότητα των δικαστηρίων Κομοτηνής. 

8. Οι από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Δ.Π.Θ. 

συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του 

τιμήματος προς αναγνωρισμένες τράπεζες με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής.   

 

Άρθρο 8: Εκτέλεση της Σύμβασης 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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α) Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα 

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 

γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση 

Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των δρομολογίων, ο αριθμός των λεωφορείων καθώς και η πιστή 

εφαρμογή των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης  θα γίνεται από   αρμόδιο 

υπάλληλο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τα 

εντεταλμένα όργανα του Πανεπιστημίου στο έργο τους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Πανεπιστημίου καθώς και των 

αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις για την ασφαλή 

μεταφορά των φοιτητών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε τα αυτοκίνητα που θα διατεθούν για το μεταφορικό 

έργο να δέχονται και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 

 Άρθρο 9: Παραλαβή Υπηρεσίας 

 

1.Η επίβλεψη της ακριβούς και ποιοτικής τήρησης των όρων της σύμβασης καθώς και η αξιολόγηση 

της συνεργασίας του αναδόχου με την Υπηρεσία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί την 

εξέλιξη του έργου σε όλα τα στάδια πραγματοποιείται από αρμόδιο υπάλληλο  που ορίζει το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

2.Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εργασίας γίνεται από ειδικά ορισμένη με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Επιτροπή Παραλαβής. Η  Επιτροπή 

Παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο σε δύο (2) αντίτυπα στην περίπτωση της παραλαβής και 

σε τρία (3) αντίτυπα στην περίπτωση της απόρριψης. 

3.Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός, το βάρος 

της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως 

και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να 

εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την υπηρεσία που ανέλαβε. 

 

Άρθρο 10: Κυρώσεις Αναδόχου 

 

1. Σε περίπτωση που η υπηρεσία, η οποία προβλέπεται από την σύμβαση, δεν εκτελεσθεί για μία 

ημέρα, επιβάλλεται πρόστιμο 0,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας. 

2.Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόμενης ημέρας, το ποσοστό του προστίμου ανέρχεται σε 1%. 

3.Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει το δικαίωμα να επιβάλει μέχρι τα αναφερόμενα 

παραπάνω πρόστιμα (παράγραφος 1 και 2) ακόμη και σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση συνέχισης της μη εκτέλεσης της εργασίας άνω των δύο (2) ημερών θα 

επιβάλλεται εφάπαξ συνολικό πρόστιμο 3% επί της συνολικής συμβατικής αξίας. 

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, η υποχρέωση καταβολής του προστίμου  βαρύνει όλα 

τα μέλη της εις ολόκληρον.  

5.Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρεί, να  δίνει ως ενέχυρο ή να μεταβιβάζει τη σύμβαση ή 

οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις  υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση του Πανεπιστημίου. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του 

τιμήματος προς τις αναγνωρισμένες τράπεζες ύστερα από απόφαση αποδοχής της εκχώρησης από 

την Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
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6.Η αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο αποκλεισμού του σε επόμενους 

διαγωνισμούς του Ιδρύματος. 

7.Εφόσον οι φοιτητές δεν κάνουν χρήση των μισθωμένων λεωφορείων, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το 

δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 11: Χρόνος Ισχύος της Σύμβασης 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1-4-2016 και μέχρι 31-5-2016 .Σε περίπτωση που η τακτική  

διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η σχετική σύμβαση 

λύεται αυτοδικαίως χωρίς αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του αναδόχου. 

 

Άρθρο 12: Πληρωμή – Κρατήσεις 

 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, πάντα μετά την εκτέλεση της 

αντίστοιχης υπηρεσίας βεβαιούμενης από τον αρμόδιο υπάλληλο που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο, ο 

οποίος θα βεβαιώσει την καλή εκτέλεση του έργου, με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων  πληρωμής, 

θεωρούμενων από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι αναλυτικά: 

-Ποσοστό 0,10% καθώς και χαρτόσημο 3% επί  του 0,10% της αξίας του τιμολογίου εκτός Φ.Π.Α 

υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (βάσει του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) . 

- Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 

-Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα 

με το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα βαρύνει δε 

τον προμηθευτή. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του. 

3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την προς υπογραφή σύμβαση ανήκει στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Ν. Ροδόπης. 

 

Κομοτηνή, 22-2-2016 

 

Ο  Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών 

 

 

 

 

Αν.Καθηγητής Φώτιος Μάρης 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ............................................................................... 

Κατάστημα ............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης .......... 

Ευρώ .................................… 

 

Προς 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Ταχ .Δ/νση :  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ  ………….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των ………………….. 

χιλιάδων ……………………. ευρώ και ……………. λεπτών (………€) υπέρ της Εταιρείας 

...............................................Δ/νση.......................................................................................................

........ για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό που αφορά στην «Μίσθωση 

μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην 

πόλη της  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης,  

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.584/2016 Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη 

συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται στη Δ\ξη) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ονομασία Τράπεζας ............................................................................... 

Κατάστημα ............................................................................................. 

 Ημερομηνία Έκδοσης ............................................................................ 

 Ευρώ ........................…………………………………………………………………………..  

 

Προς 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Ταχ. Δ/νση :  

 

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των .......................... 

.............. ευρώ υπέρ της Εταιρείας ...................................................................................................... 

Δ/νση............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση 

των όρων της υπ’ αριθμ. Σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………... 

………… για την 

……………………………………………………………………………………… . 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την 

καλή εκτέλεση της ανωτέρω Σύμβασης  καθ΄όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (όπως αναφέρεται στη Δ\ξη). 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑII 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

 

ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22,602 € 5,198€ 27,800 € 

 

 

                                                      Όνομα - Επωνυμία - Σφραγίδα - Υπογραφή 
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