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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. 717/2022 

 

Για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 N.4412/2016) για 

την «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή από και 

προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης» 

 

To Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

2. το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. τον Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 

για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) OJ L 119 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

5. το  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

7.  το ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  

του άρθρου 85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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8. το ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του 

νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 

ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017  τ. α΄) « Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

10. το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως ισχύει, 

11. τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

12. τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4009/2011 (διαχείριση των πόρων των Α.Ε.Ι.), 

13. το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

14. το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

15. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

16. το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

138/Α/16-06-2011), όπως ισχύει, 

17. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

18. το ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 

εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

19. το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

20. το ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

21. το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

22. το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

23. το π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

24. το Π.Δ. 86/2013 (Φ.Ε.Κ. 124/3-6-2013 τ. α΄) «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση – 

συγκρότηση – ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης», 

25. την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 

1781), 

26. την υπ' αριθ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β’/3075/13.07.2021) Κοινής Απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

27. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» 

(Α΄44) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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28. την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

29. την με αριθ. 135509/Ζ1/18 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, (ΦΕΚ 490/31.08.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία 

διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 

τεσσάρων (4) ετών από 1-9-2018 έως 31-8-2022, 

30. την αριθ. 89/1/20.9.2018 Απόφαση Συγκλήτου με αριθ. πρωτ. 

ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25.9.2018 (ΦΕΚ Β’4507 12 Οκτωβρίου 2018). 

Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς 

αναπλήρωσης Πρύτανη, 

31. την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25-9-2018 (αριθ. 89/1/20-9-2018 συν.) 

απόφαση της Συγκλήτου με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. πρωτ. 

ΔΠΘ/ΠΡ/4086/178/19-9-2018 απόφαση Πρύτανη περί καθορισμού του τομέα 

ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Δ.Π.Θ. καθώς και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη σε 

περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του, η 

οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4507/Β΄/12-10-2018 και στο ΦΕΚ 5645/Β΄/14-12-

2018 δημοσιεύθηκε η διόρθωση σφάλματος και  στα ΦΕΚ 3125/Β/6-8-2019, 

1741/Β/7-5-2020 δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις αυτής, 

32. την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/5344/192/25-9-2018 (αριθ. 90/1/20-9-2018 συν.) 

απόφαση της Συγκλήτου σχετική με την ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πρυτανικό Συμβούλιο, η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4507/Β΄/12-10-2018 και τις τροποποιήσεις αυτής που 

δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1661/Β΄/4-5-2020 και 3803/Β΄/17-8-2021, 

33. την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/22185/1188/2-12-2019 απόφαση του Πρύτανη του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περί ανασυγκροτήσεως του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Δ.Π.Θ., 

34. το με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/ΤΠΚ/60123/9414/1597/05.07.2022 πρωτογενές 

αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ010869137 2022-07-05), 

35. την αριθ. 23/72/14-07-2022 (αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/60152/2544/22-07-2022) 

Απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. (ΑΔΑ: 6ΔΟ646ΨΖΥ1-ΜΧΚ και ΑΔΑΜ: 

22REQ010987361 2022-07-22), με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του 

διαγωνισμού και η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 

36. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη «Μίσθωση 

μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή από και προς τους χώρους 

εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης», CPV: 60172000-4 Ενοικίαση λεωφορείων και 

πούλμαν με οδηγό, προϋπολογισμού 139.277,60 € με Φ.Π.Α. (αναλυτικά 123.254,52+ 

16.023,08 ΦΠΑ 13%): 

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα ακόλουθα δύο τμήματα: 
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ΤΜΗΜΑ 1: 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Δρομολόγια  

Τιμή 

δρομολογίου 

με Φ.Π.Α. 

Σύνολο 

προϋπολογισμού 

με Φ.Π.Α. 

Σεπτέμβριος 1.421 

13,30 86.090,90 € 

Οκτώβριος 1.765 

Νοέμβριος 1.818 

Δεκέμβριος 1.469 

Σύνολο 6.473 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ 

Δρομολόγια  

Τιμή 

δρομολογίου με 

Φ.Π.Α. 

Σύνολο 

προϋπολογισμού 

με Φ.Π.Α. 

Σεπτέμβριος 994 

13,30 53.186,70 € 

Οκτώβριος 1.015 

Νοέμβριος 1.104 

Δεκέμβριος 886 

Σύνολο 3.999 

 

 

Ο επιμερισμός της δαπάνης είναι, ανά πόλη, ενδεικτικός και μπορεί να τροποποιηθεί με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και σύμφωνα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. 

Η συνολικά προϋπολογισθείσα αξία δεν μπορεί να ξεπεραστεί. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και όλα τα τμήματα του Διαγωνισμού. 

 

1. Χρηματοδότηση 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 

2022 του Δ.Π.Θ., και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕΞ 0815-01  

και τον Α.Α.Υ. 530. 

 

2. Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια ορίζεται από 1.9.2022 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας με αριθ. διακήρυξης 715/2022 (Συστημικός Αριθμός: 164054) ή έως 

24.12.2022. 

 

3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ανά δρομολόγιο (μετάβαση και επιστροφή) 

ανά  πόλη. 

 

4. Γενικοί όροι προσφορών 

• Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). 
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• Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και όλα τα τμήματα του Διαγωνισμού. 

• Προσφορά η οποία αναφέρεται σε μέρος και όχι στο σύνολο των  απαιτούμενων ειδών 

δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

• Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. 

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί δώδεκα (12) μήνες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι 

συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, 

εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη πρόσκληση. Μετά τη λήξη και 

του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα 

Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν 

να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρατείναν 

τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

• Η προσφορά θα ισχύει και θα δεσμεύει την εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης.  

• Η προσφορά θα πρέπει να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο σύνολο 

των υπηρεσιών και εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης. 

• Το ΔΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 

τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων 

προσώπων.  

• Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μπορεί να διακόψει οποτεδήποτε κρίνει τη 

σύμβαση μετά από ενημέρωση του αναδόχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

 

5. Τόπος /περιεχόμενο/χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Αριθ. Συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 167710, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται 

ακολούθως, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 64233/2021 - ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021 «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 1/8/2022 και 

ώρα 15:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2/8/2022 και ώρα 

09:00 π.μ.  
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Με την υποβολή της προσφοράς η εταιρεία καλείται να υποβάλλει επί ποινή 

αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 

 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω 

ειδοποίηση, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία 

να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, το οποίο να 

καλύπτει και το διάστημα υποβολής της προσφοράς. 

γ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, το οποίο να καλύπτει και το 

διάστημα υποβολής της προσφοράς. 

δ) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης. 

Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης 

απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ε) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς τους. 

στ)Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 

υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό 

του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), με την υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, υπό την εταιρική σφραγίδα, στην οποία θα 

δηλώνεται υπεύθυνα ότι: 

✓ έχει λάβει γνώση της παρούσας πρόσκλησης και των παραρτημάτων της, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και αποδέχεται τους όρους της, πλήρως 

και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους, 

✓ τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, 

✓ τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους (12 μήνες)  
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✓ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση σύμβαση, 

✓ παρέχεται η συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την επεξεργασία από την 

Υπηρεσία και κοινοποίηση σε συνυποψηφίους στοιχείων/εγγράφων που 

υποβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή 

στην παρούσα διαδικασία προμήθειας. 

η) Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να κατατεθεί από τον ανάδοχο 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

 

6. Απαιτήσεις  

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

επιβαινόντων, εκ των οποίων οι θέσεις των καθημένων να είναι τουλάχιστον τριάντα 

πέντε (35), να μην διώροφα. 

• Να διαθέτουν ειδικές ράμπες (υδραυλικές ή μηχανικές) για επιβίβαση ΑΜΕΑ 

(ατόμων με κινησιακές δυσκολίες) και με δυνατότητα μεταφοράς ενός (1) 

τουλάχιστον αναπηρικού αμαξιδίου (ελάχιστη απαίτηση: 4 τουλάχιστον 

λεωφορεία), που θα αποδεικνύεται από βεβαίωση αρμοδίου φορέα του Δημοσίου 

ή από βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού. Εναλλακτικά οι υποψήφιοι πρέπει να 

διαθέσουν δωρεάν δύο (2) οχήματα ειδικά διασκευασμένα για επιβίβαση ΑΜΕΑ 

(ατόμων με κινησιακές δυσκολίες) και με δυνατότητα μεταφοράς δύο (2) 

τουλάχιστον αναπηρικών αμαξιδίων το καθένα ή δύο (2) από τα προσφερόμενα 

λεωφορεία να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς, δύο (2) τουλάχιστον αναπηρικών 

αμαξιδίων. 

• 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 ταξινόμησης ή Υπεύθυνη Δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου της προσφέρουσας εταιρείας. 

• Να είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου. 

• Να διαθέτουν κάρτα ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). 

• 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 τυχόν υποστεί κατά τη χρήση τους. 

 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί 

➢ Στην πόλη της Κομοτηνής: τα ακόλουθα δρομολόγια μηνιαίως, σύμφωνα με 

τις παρακάτω διαδρομές: 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δρομολόγια  

Σεπτέμβριος 1.421 

Οκτώβριος 1.765 

Νοέμβριος 1.818 

Δεκέμβριος 1.469 

Σύνολο 6.473 
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• Αφετηρία (που θα ορισθεί) – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Παλιά 

Πρυτανεία (Τσανάκλειος) – Εγνατίας – Κοσμόπολις – 

Πανεπιστημιούπολη και επιστροφή. 

• Αφετηρία (που θα ορισθεί) - Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Παλιά 

Πρυτανεία (Τσανάκλειος) – ΙΚΑ - Μεταλλουργική και επιστροφή.  

Η ανάγκη θα καλυφθεί με τη δρομολόγηση τουλάχιστον επτά (7) λεωφορείων. 

Μέγιστος αριθμός προσφερόμενων λεωφορείων, δέκα τέσσερα (14). 

Προϋπολογιζόμενη τιμή (11,77€ + ΦΠΑ 1,53€) = 13,30 ευρώ με ΦΠΑ/ 

δρομολόγιο.  

 

➢ Στην πόλη της Ξάνθης: τα ακόλουθα δρομολόγια μηνιαίως, σύμφωνα με την 

παρακάτω διαδρομή: 

ΞΑΝΘΗ Δρομολόγια  

Σεπτέμβριος 994 

Οκτώβριος 1.015 

Νοέμβριος 1.104 

Δεκέμβριος 886 

Σύνολο 3.999 

 

• Αφετηρία (που θα ορισθεί)  - Τμήμα ΗΜΜΥ - Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών -Φοιτητικές Εστίες Κιμμερίων - Επιστροφή από τον ίδιο δρόμο 

στην πόλη της Ξάνθης. 

Η ανάγκη θα καλυφθεί με τη δρομολόγηση τουλάχιστον (5) λεωφορείων. 

Μέγιστος αριθμός προσφερόμενων λεωφορείων, δέκα (10). 

Προϋπολογιζόμενη τιμή  (11,77€ + ΦΠΑ 1,53€) = 13,30 ευρώ με ΦΠΑ/ 

δρομολόγιο. 

 

Προσφορά η οποία θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη ανά δρομολόγιο και ανά πόλη 

τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

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. 

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. Οι στάσεις 

ορίζονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του κάθε Δήμου που εδρεύει το 

Πανεπιστήμιο, μετά από αίτημα του ίδιου του Πανεπιστημίου (πρέπει να γίνει τάχιστα 

πριν την υπογραφή της σύμβασης και γίνεται μετά από αίτημα της ΔΤΕ).  Η ειδοποίηση 
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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. 

 

7. Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφο/α του 

προσφέροντα (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο θα αναφέρεται: 

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

φοιτητών του Πανεπιστημίου κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εκτέλεσης της 

σύμβασης 

▪ η χώρα προέλευσής τους 

▪ το έτος κατασκευής τους  

▪ το έτος πρώτης κυκλοφορίας, 

▪ η άδεια και ο αριθμός κυκλοφορίας τους 

▪ τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

για κάθε δρομολόγιο 

▪ ο αριθμός των θέσεων 

▪ ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων 

▪ να προσδιορίζονται τα λεωφορεία ή τα ειδικά οχήματα για επιβίβαση ΑΜΕΑ 

▪ η έδρα τους και 

▪ οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προς μίσθωση λεωφορείων. 

 

8. Λοιποί όροι 

i. Η αρμόδια επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση 

και έλεγχο δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια αποσφράγιση 

και έλεγχο οικονομικής προσφοράς, εισήγηση για ανάθεση) την ίδια ημέρα. Για 

όλα τα παραπάνω στάδια συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται 

από το ως άνω όργανο στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση. Στη συνέχεια 

εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται 

τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται, με 

επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

ii. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 

και οι όροι της παρούσας πρόσκλησης. 

iii. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

iv. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε μηνιαία βάση, μετά την  μηνιαία παραλαβή 

των υπηρεσιών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής 

υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών 

κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου                                                   

v. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή.  

vi. Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
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παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης.   

vii. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Κατά την πληρωμή θα 

γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

Λοιπές πληροφορίες  παρέχονται από το Τμήμα  Προμηθειών του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα από τους υπαλλήλους Βασιλεία Παγώνα 

Αγγελίνα, Δέσποινα Κυριακαρέλη, Μαρίνα Κασάπη, Βαλασία Δαλματζή και τηλ. 

επικοινωνίας 2531039003, 2531039004, 2531039005 και 2531039006 και e-mail: 

vangelin@admin.duth.gr, dkyriaka@affil.duth.gr, mkasapi@affil.duth.gr και 

vdalmatz@admin.duth.gr. 

 

 

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

 

 

Καθηγητής Φώτιος Μάρης 

  

 

  

mailto:vangelin@admin.duth.gr
mailto:dkyriaka@affil.duth.gr
mailto:mkasapi@affil.duth.gr
mailto:vdalmatz@admin.duth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Απαιτήσεις-Τεχνικές προδιαγραφές  

 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφο/α του 

προσφέροντα (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο θα αναφέρεται: 

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

φοιτητών του Πανεπιστημίου κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

▪ η χώρα προέλευσής τους 

▪ το έτος κατασκευής τους 

▪ το έτος πρώτης κυκλοφορίας, 

▪ η άδεια και ο αριθμός κυκλοφορίας τους 

▪ τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

για κάθε δρομολόγιο 

▪ ο αριθμός των θέσεων 

▪ ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων 

▪ να προσδιορίζονται τα λεωφορεία ή τα ειδικά οχήματα για επιβίβαση ΑΜΕΑ 

▪ η έδρα τους και 

▪ οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προς μίσθωση λεωφορείων. 

 

Τεχνικές απαιτήσεις Δ.Π.Θ. 

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

επιβαινόντων, εκ των οποίων οι θέσεις των καθημένων να είναι τουλάχιστον τριάντα 

πέντε (35), να μην διώροφα. 

• Να διαθέτουν ειδικές ράμπες (υδραυλικές ή μηχανικές) για επιβίβαση ΑΜΕΑ 

(ατόμων με κινησιακές δυσκολίες) και με δυνατότητα μεταφοράς ενός (1) 

τουλάχιστον αναπηρικού αμαξιδίου (ελάχιστη απαίτηση: 4 τουλάχιστον 

λεωφορεία), που θα αποδεικνύεται από βεβαίωση αρμοδίου φορέα του Δημοσίου 

ή από βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού. Εναλλακτικά οι υποψήφιοι πρέπει να 

διαθέσουν δωρεάν δύο (2) οχήματα ειδικά διασκευασμένα για επιβίβαση ΑΜΕΑ 

(ατόμων με κινησιακές δυσκολίες) και με δυνατότητα μεταφοράς δύο (2) 

τουλάχιστον αναπηρικών αμαξιδίων το καθένα ή δύο (2) από τα προσφερόμενα 

λεωφορεία να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς, δύο (2) τουλάχιστον αναπηρικών 

αμαξιδίων. 

• 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 ταξινόμησης ή Υπεύθυνη Δήλωση 

του νομίμου εκπροσώπου της προσφέρουσας εταιρείας. 

• Να είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου. 

• Να διαθέτουν κάρτα ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). 

• 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 
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➢ Στην πόλη της Κομοτηνής: τα ακόλουθα δρομολόγια μηνιαίως, σύμφωνα με 

τις παρακάτω διαδρομές: 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δρομολόγια  

Σεπτέμβριος 1.421 

Οκτώβριος 1.765 

Νοέμβριος 1.818 

Δεκέμβριος 1.469 

Σύνολο 6.473 

 

• Αφετηρία (που θα ορισθεί) – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Παλιά 

Πρυτανεία (Τσανάκλειος) – Εγνατίας – Κοσμόπολις – 

Πανεπιστημιούπολη και επιστροφή. 

• Αφετηρία (που θα ορισθεί) - Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Παλιά 

Πρυτανεία (Τσανάκλειος) – ΙΚΑ - Μεταλλουργική και επιστροφή.  

Η ανάγκη θα καλυφθεί με τη δρομολόγηση τουλάχιστον επτά (7) λεωφορείων. 

Μέγιστος αριθμός προσφερόμενων λεωφορείων, δέκα τέσσερα (14). 

Προϋπολογιζόμενη τιμή (11,77€ + ΦΠΑ 1,53€) = 13,30 ευρώ με ΦΠΑ/ 

δρομολόγιο.  

 

➢ Στην πόλη της Ξάνθης: τα ακόλουθα δρομολόγια μηνιαίως, σύμφωνα με την 

παρακάτω διαδρομή: 

ΞΑΝΘΗ Δρομολόγια  

Σεπτέμβριος 994 

Οκτώβριος 1.015 

Νοέμβριος 1.104 

Δεκέμβριος 886 

Σύνολο 3.999 

 

• Αφετηρία (που θα ορισθεί)  - Τμήμα ΗΜΜΥ - Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών -Φοιτητικές Εστίες Κιμμερίων - Επιστροφή από τον ίδιο 

δρόμο στην πόλη της Ξάνθης. 

Η ανάγκη θα καλυφθεί με τη δρομολόγηση τουλάχιστον (5) λεωφορείων. 

Μέγιστος αριθμός προσφερόμενων λεωφορείων, δέκα (10). 

Προϋπολογιζόμενη τιμή (11,77€ + ΦΠΑ 1,53€) = 13,30 ευρώ με ΦΠΑ/ 

δρομολόγιο.  

 

Προσφορά η οποία θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη ανά δρομολόγιο και ανά πόλη 

τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (εκτός των διακοπών 

Χριστουγέννων, Πάσχα και  θερινών διακοπών).  

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. Οι στάσεις 

ορίζονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του κάθε Δήμου που εδρεύει το 

Πανεπιστήμιο, μετά από αίτημα του ίδιου του Πανεπιστημίου.  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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς: 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

Για τη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 N.4412/2016) για 

την «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή από και προς τους χώρους 

εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης». 

 

ΤΙΜΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΕΠΙ ΤΗΣ % 

ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 

€ € € 

ΞΑΝΘΗ 

 

€ € € 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Ως Τιμή Αναφοράς ορίζεται: 

Τ Αναφοράς για την πόλη της Κομοτηνής  = 13,30 με Φ.Π.Α. 

Τ Αναφοράς για την πόλη της Ξάνθης = 13,30 με Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

……………………….……, .… / …  /2022 

 

 

Ο Προσφέρων   

 

 

 

………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Τα τεχνικά στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες: Η Ομάδα (Α) [στοιχεία: (Α1), 

(Α2), (Α3)]  και η Ομάδα (Β) [στοιχεία (Β1),(Β2)].  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΙ) 

BAΘMOΛOΓΙA  

(ΒΙ) 

ΟΜΑΔΑ A    

Α1.Χωρητικότητα Λεωφορείων. 

[ελάχιστος αριθμός επιβαινόντων: (48) άτομα εκ των οποίων 

οι θέσεις των καθημένων να είναι τουλάχιστον τριάντα 

πέντε (35). 

35 % 100-120 

Α2. Αριθμός Λεωφορείων που θα δρομολογηθούν (ο 

ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός αναφέρεται στην 

πρόσκληση, ενότητα). 

35 % 100-120 

Α3. Προσβασιμότητα σε  ΑΜΕΑ 

[η ελάχιστη απαίτηση αναφέρεται στο Παράρτημα Ι). 

10 % 100-120 

Σύνολο ομάδας Α 80 %  

ΟΜΑΔΑ Β (Επαγγελματική Ικανότητα)   

Β1. Η απαιτούμενη εμπειρία παροχής υπηρεσιών μαζικής 

μεταφοράς (ελάχιστη απαίτηση 3 έτη). 

10 % 100-120 

Β2. Αριθμός, ειδικότητες προσωπικού και ο τεχνικός 

εξοπλισμός που διαθέτει η επιχείρηση. 

10 % 100-120 

Σύνολο ομάδας Β 20%  

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 100% 100-120 

 

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης 

• Α' ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 80%) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1. Θα αξιολογηθεί η χωρητικότητα των προσφερόμενων λεωφορείων σε σχέση με 

τον αριθμό των επιβαινόντων. Λεωφορείο με (48) θέσεις επιβαινόντων βαθμολογείται με 100 

βαθμούς. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2. Όταν ο αριθμός των προσφερομένων λεωφορείων είναι ίσος με τον ζητούμενο 

ελάχιστο αριθμό , τότε το κριτήριο Α2 βαθμολογείται με 100 βαθμούς. Όταν ο αριθμός των 

προσφερομένων λεωφορείων είναι ίσος με το ζητούμενο μέγιστο αριθμό , τότε το κριτήριο 

βαθμολογείται με 120 βαθμούς . 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α3. Η ελάχιστη απαίτηση βαθμολογείται με εκατό (100) βαθμούς. Η δυνατότητα 

μεταφοράς ενός (1) επιπλέον αναπηρικού αμαξιδίου βαθμολογείται με 101. 

 

• Β' ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 20%) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1. Tα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η προϋπηρεσία και πρέπει να 

προσκομίσει ο συμμετέχων είναι: 

Α) Συμβάσεις με φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης. Ο όγκος 

μεταφοράς επιβατών θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση από την επιτροπή. (Αφορά την 

τελευταία εξαετία, ήτοι τα έτη 2016 μέχρι και 2021). 

Β) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μίσθωσης 

μεταφορικών μέσων, που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη εξαετία, με αναφορά 

του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Γ) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες αποδεικνύονται επίσης, εάν μεν ο αποδέκτης 

είναι το Δημόσιο, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν 

δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β2. Η αναλυτική καταγραφή του προσωπικού, των στελεχών υπευθύνων για την 

εξασφάλιση της ποιότητας, που θα απασχοληθεί για την διεκπεραίωση του έργου, καθώς και 

αναφορά στην εκπαίδευσή τους. 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, 

σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης της διακήρυξης αριθ. 715/2022.   
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