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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΟ 5/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2017 ΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 19.691,34€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΙ Φ.Π.Α. 17%
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2.
Τις διατάξεις του Π∆ 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α’/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου», όπως ισχύει.
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) της Οδηγίας
2014/24ΕΕ, «Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση»
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 63, του Ν.4415/2016 περί «Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5.
Τις διατάξεις του άρθρου 108, του Ν.4485/2017 περί «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6.
Την αρ. 45006/4246/21-08-2017, αρ. εγγραφής 877/21-08-2017 (Α∆Α: 7ΦΖΤ7ΛΩ-Α0Ω)
πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ύψους 934.278,34€ για την πληρωµή δαπάνης σε βάρος
πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0192 ΚΑΕ 0821.0001, οικ. έτους 2017 για την µεταφορά µαθητών της
Π.Ε Λέσβου και Λήµνου και συνολικού ποσού 5.300.471,55€ για τα οικονοµικά έτη 2017 (Σεπτ. –
∆εκεµ), 2018 και 2019 (Ιαν – Αυγ.) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της ∆/νσης Οικονοµικού & ∆ηµοσιονοµικού της ΠΒΑ µε αριθµό καταχώρισης 4 στο
Μητρώο ∆εσµεύσεων.
7.
Την αριθ. 956/2017 (Α∆Α:63ΘΕ7ΛΩ-ΥΟΣ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ΠΒΑ περί
έγκρισης εφαρµογής των διατάξεων του αρθ. 108, του Ν.4485/2017 σχετικά µε παράταση συµβάσεων
µεταφοράς µαθητών.
8.
Την µε αρ. πρωτ. 45709/2380/24-08-2017 (Α∆Α: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ) ∆ιακήρυξη Ανοικτού
διεθνή ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών “Μεταφοράς µαθητών των
δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και
Π.Ε. Λήµνου για δύο σχολικά έτη 2017–2018 και 2018-2019 ”
9.
Την µε αριθµό 24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α «Μεταφορά Μαθητών δηµόσιων σχολείων από τις
Περιφέρειες»
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10.
Την αρ. 1104/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΒΑ σχετικά µε την µεταφορά
µαθητών της ΠΕ Λέσβου.
ΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόµενο που έχει δικαίωµα συµµετοχής (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις
επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες που
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας) να υποβάλλουν έγγραφη
προσφορά για την ανάδειξη µειοδότη δροµολογίων όπως αυτά αναλύονται στο παράρτηµα Α , για
χρονικό περίοδο έως και 31-12-2017 µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή σε ΕΥΡΩ, για την ανάθεση
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Λέσβου, συνολικού προϋπολογισµού 19.691,34€ συµπεριλαµβανοµένου
δικαιώµατος προαίρεσης 15% και Φ.Π.Α. 17%.
Όλα τα δροµολόγια είναι µε επιστροφή εκτός αν κάπου αναφέρεται διαφορετικά. Τα δροµολόγια θα
πρέπει να πραγµατοποιούνται µέσα στα χρονικά όρια όπως αυτά ορίζονται στη µε αριθµό 24001/1106-2013 Κ.Υ.Α «Μεταφορά Μαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου / ΠΕ Λέσβου – Λήµνου,
Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 0192.0821.0001
Η αξιολόγηση των σφραγισµένων προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π. Ε. Λέσβου την 13η
Οκτωβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆/νσης
Οικονοµικού Π.Ε. Λέσβου, επί της οδού Ανδροµέδας 15, 1ος όροφος.
Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στην ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου, Ανδροµέδας 15, 2ος όροφος, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω φαξ (22510-47435 &
22510-37727) µέχρι και την 13η Οκτωβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.µ.
Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης.
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Η ανάθεση για την µεταφορά µαθητών µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση της
προκήρυξης των δροµολογίων, όπως αποτυπώνονται στους συνηµµένους πίνακες του παραρτήµατος
Α, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των
δροµολογίων, µε την προϋπόθεση ότι µπορούν να πετύχουν την έγκαιρη άφιξη των µαθητών στη
σχολικές µονάδες τους.
Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση των κατά
περίπτωση δροµολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση, σύµφωνα µε τους
τύπους των οχηµάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτηµα της υπ’ αριθ. 24001/11-6-2013
(ΦΕΚ 1449 Β ;/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του
οικείου δροµολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων
µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να
υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για τα συγκεκριµένα δροµολόγια, όπως
αυτός προβλέπεται από τη πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η οικονοµική προσφορά, για κάθε
συγκεκριµένο δροµολόγιο, δεν µπορεί να είναι ανώτερη από την αποζηµίωση του εν λόγω
δροµολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τη πρόσκληση, µε βάση τον προβλεπόµενο από τη
πρόσκληση προσφορότερο τύπο µεταφορικού µέσου. Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να
χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αποδεικνύεται από τους χρόνους και
τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η
ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:........................................
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ιαδικασία 4ης /2017 ∆ιαπραγµάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών
Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Λέσβου & Π.Ε. Λήµνου, για την
χρονική περίοδο έως τις 31/12/2017, του σχολικού έτους 2017-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆ΑΣ 15, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100.
Β) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής:
1.Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 675), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα πρέπει να αναγράφουν:
• ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν
γνώση.
• ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι
• τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του κάθε
δροµολογίου καθώς ο αριθµός των θέσεων αυτών σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου
• το δροµολόγιο για το οποίο υποβάλει την προσφορά σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό του πίνακα
καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης το οποίο θα είναι στην καθαρή αξία χωρίς να
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ
• Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια, άδεια οδήγησης)
είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή τους
• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο/Σωµατείο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του
Επιµελητηρίου/Σωµατείου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για
φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς).
• ∆εν τελούν το τελευταίο εξάµηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
• ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση
του νόµου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα
• δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1
του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας,
της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, δεν έχω καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας, της µεταφοράς
λαθροµεταναστών, της παράβασης της νοµοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωµατεµπορίας, της
µαστροπείας και της εκµετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών
εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασµού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της
απαγωγής, της σύστασης συµµορίας και της µέθης κατά την οδήγηση.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
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γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο
του συνεταιρισµού.
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση επαγγελµατιών – κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε
µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
2.Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας οχήµατος που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του
δροµολογίου.
3.Φωτοαντίγραφο του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από το οποίο να προκύπτει
ότι το διατιθέµενο όχηµα διασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά των µαθητών.
4. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίου συµβολαίου του οχήµατος που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση
του δροµολογίου.
5.Φωτοαντίγραφο άδειας ή αδειών οδήγησης (και οδηγών εφόσον έχουν δηλωθεί υπευθύνως από τον
συµµετέχοντα ότι θα χρησιµοποιηθούν).
6. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των ∆.Χ. επιβατικών
και φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδικού µεταφορέα για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων (και
οδηγών εφόσον έχουν δηλωθεί υπευθύνως από τον συµµετέχοντα ότι θα χρησιµοποιηθούν).
7. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του ∆.Χ.
επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το
όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και
µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης, κατατεθειµένου
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., το οποίο θα πρέπει να προσκοµίσει όταν και εάν κληθεί να υπογράψει την
σχετική σύµβαση, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση.
Γ) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει
τα ακόλουθα:
Έντυπο Συγγραφής Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ), µε θεώρηση
γνήσιου της υπογραφής, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β της παρούσας πρόσκλησης.
∆) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν και τo έντυπο της Οικονοµικής
Προσφοράς (βλέπε Παράρτηµα Γ της παρούσας).
Στην οικονοµική προσφορά δίνεται και το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (χωρίς δεκαδικά ψηφία), στην τιµή των παρεχόµενων υπηρεσιών, βάσει της
προκηρυσσόµενης τιµής.
Επισηµαίνεται στους συµµετέχοντες ότι µε βάση την µε αριθ. 956/2017 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ΠΒΑ ορίζεται ως τιµή εκκίνησης, η έκπτωση ποσοστού 10% επί της
τιµής χωρίς ΦΠΑ .
Επίσης επισηµαίνεται ότι µε βάση την µε αριθ. 1104/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
ΠΒΑ
το δροµολόγια 4 (ΕΦΤΑΛΟΥ-ΜΗΘΥΜΝΑ-ΠΕΤΡΑ-ΚΑΛΛΟΝΗ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧ.
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) πρέπει να πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά µε τη χρήση ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ – ΜΙΝΙ,
ώστε να είναι εφικτή η αποβίβαση και επιβίβαση των παιδιών ακριβώς στην εισοδο του
σχολειου.
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Για τους συµµετέχοντες οι οποίοι µετά και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατοχυρώνουν
δροµολόγιο και δεν υπάρχει άλλη προσφορά για το εν λόγω δροµολόγιο, επικυρώνεται η προσφορά
τους από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Για δροµολόγια που υπάρχουν περισσότεροι από έναν ενδιαφερόµενοι, µετά και την αξιολόγηση
των ανωτέρω δικαιολογητικών προχωρούν την ίδια µέρα ή εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν την
επόµενη, σε διαδικασία διαπραγµάτευσης ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης προκειµένου να
καταλήξουν στην οικονοµικότερη προσφορά, η οποία µετά επικυρώνεται από την Οικονοµική
Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Η συµµετοχή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης είναι δεσµευτική ως προς την διαπραγµάτευση τιµής.
Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η απόσυρση ενδιαφέροντος για δροµολόγιο το οποίο ο ενδιαφερόµενος
έχει δηλώσει, µε βάση την Οικονοµική του προσφορά, πρόθεση εκτέλεσής του.
Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου www. pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριµένα στη θέση << ∆ιαγωνισµοί>>, στο διαδίκτυο στο
Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» et.diavgeia.gov.gr ή χορηγούνται από την ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας, 2ος όροφος, Ανδροµέδας
15, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, αρµόδια υπάλληλος Σαντζηλιώτου Βασιλική, τηλ 2251353612 και fax
2251047345.

Συνηµµένα:
Παράρτηµα Α: ∆ροµολόγια Μεταφοράς χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Λέσβου & ΠΕ Λήµνου
Παράρτηµα Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
Παράρτηµα Γ: Υπόδειγµα Οικ. Προσφοράς

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Τιµή καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογσµό του µέγιστου κόστους ηµερήσιου δροµολογίου =

1,262 ευρώ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α ΚΩ∆.

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1 458

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΝΗΠΙΑΓ ∆ΗΜΟΤ ΟΛΟΗΜ ΓΥΜΝ ΛΥΚΕΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜ ΕΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΩΓΕΙΟ ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΑΣΙΟ ΙΟ
ΜΕΤ/ΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΛ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΥ
(0-5%) (>5%)
(0-5%)

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΛΗΣ
ΧΛΜ
ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ ΚΟΣΤΟΣ
(>5%)
ΕΤΟΥΣ
∆ΡΟΜ

ΝΗΠ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ

1

0

0

0

0

1

∆Χ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

1

0,4

0,4

0,4

5

6,20

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ

2 467

ΠΛΩΜΑΡΙ

21,29 €

50

21,29 €

3ο ΝΗΠ. ΕΠΑΝΩ
ΣΚΑΛΑΣ

1

0

0

0

0

1

∆Χ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

1

4,9

2,3

0

0

7,20

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ

3 468

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΙΡ

1.064,70 €

1.064,70 €

181,00 €

181,00 €

1.245,70 €

1.245,70 €

186,85 €

186,85 €

1.432,55 €

1.432,55 €

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡ
ΦΠΑ
15%

ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ

ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΠΑ 17%

23,26 €

50

23,26 €

1.162,88 €

1.162,88 €

197,69 €

197,69 €

1.360,56 €

1.360,56 €

204,08 €

204,08 €

1.564,65 €

1.564,65 €

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΝΗΠ ΤΡΥΓΩΝΑ

1

0

0

0

0

1

∆Χ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

1

5

3,4

3,2

1

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ

12,60

28,83 €

28,83 €

50

1.441,65 €

1.441,65 €

245,08 €

245,08 €

1.686,73 €

1.686,73 €

253,01 €

253,01 €

1.939,74 €

1.939,74 €
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α ΚΩ∆.

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΤΑΣΕΙΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
4 470

ΕΦΤΑΛΟΥ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΝΗΠΙΑΓ ∆ΗΜΟΤ ΟΛΟΗΜ ΓΥΜΝ ΛΥΚΕΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜ ΕΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΩΓΕΙΟ ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΑΣΙΟ ΙΟ
ΜΕΤ/ΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΛ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΥ
(0-5%) (>5%)
(0-5%)

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΛΗΣ
ΧΛΜ
ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ ΚΟΣΤΟΣ
(>5%)
ΕΤΟΥΣ
∆ΡΟΜ

ΦΠΑ 17%

ΜΕΓΙΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡ
ΦΠΑ
15%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΙΡ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΗΘΥΜΝΑ-ΠΕΤΡΑ-ΚΑΛΛΟΝΗ-

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧ.
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0

0

0

13

0

13

ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο-ΜΙΝΙ

1

11,2

2,6

69,4

48

131,20

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

219,31 €

219,31 €
292,70 €

50

10.965,74
€

10.965,74
€
14.634,96 €

1.864,17 €

1.864,17 €
2.487,94 €

12.829,91 €

12.829,91 €
17.122,90 €

1.924,49 €

1.924,49 €
2.568,44 €

14.754,40 €

14.754,40 €
19.691,34 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές
Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές
και τις λοιπές υποχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις οποίες υποχρεούται επί ποινή αποκλεισµού να
λάβει γνώση, να αποδεχθεί καθώς και να πληρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Ο
ανάδοχος συµπληρώνει τα πεδία στην αντίστοιχη φόρµα και εφόσον συµφωνεί συµπληρώνει τη
φόρµα καταχωρώντας τη λέξη «ΝΑΙ». Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
συµφωνεί και δεν καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ, τότε θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες
προδιαγραφές και αποκλείεται από τη διαδικασία.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση µαθητών. Το
µεταφορικό µέσο (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό) θα παραλαµβάνει τους µαθητές
από τα καθορισµένα µέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό
δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και
τους γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης και αποβίβασης.

ΝΑΙ

2. Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα
δυνατός και ο ανάδοχος 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.
3. ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα.
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα
προσαρτώνται στο µπροστινό και στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου τη λέξη
«ΣΧΟΛΙΚΟ».
5. Όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των µαθητών, θα
φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας. Ειδικότερα, τα λεωφορεία που θα
µεταφέρουν τους µαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες
ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθµ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-1204), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθµ.
ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθµ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442)
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί
εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που µεταφέρουν µαθητές και
νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα
καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των µαθητών,
πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των
µεταφερόµενων µαθητών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι κείµενες διατάξεις µε
τις τροποποιήσεις τους, σε ότι αφορά «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας,
καθισµάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και
διατάξεις µεταφοράς µαθητών».
6. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές οφείλουν να είναι συνεργάσιµοι, να
συµπεριφέρονται µε ευγένεια στους µαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις
των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων ή των αναπληρωτών τους, θα είναι
υγιείς και η συµπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η
αρµόζουσα, από κάθε άποψη.
7. Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάβουν υπόψη τους
τις ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18
ετών) και να αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα
που τυχόν δηµιουργούνται από συµπεριφορά µαθητών και επισηµαίνονται από
τον υπεύθυνο µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή
και στη ∆/νση κάθε σχολικής µονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες
συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να διαταράξουν τις
καλές σχέσεις σχολείου – µαθητών – υπεύθυνων µεταφοράς.
8. Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό
προβλέπεται από το δροµολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική
τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν
τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να µην έχουν καταδικαστεί για

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ,
αν από την κατάσταση του µεταφεροµένου µαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να
υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση.
9. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιµοποιείται από
τον ανάδοχο για το έργο της µεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές ζηµίες, όπως επίσης
και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για
υλικές ζηµίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον
συµβατικό χρόνο της σύµβασης µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια
καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά
οχήµατα, που θα χρησιµοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόµενη από
τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και
τρίτων και για υλικές ζηµίες τρίτων.
10. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για
επιβίβασή τους στο µεταφορικό µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους
στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήµατος.
11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και
αστικά, για τυχόν τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και
λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους.
12. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών
και θα πρέπει να εφαρµόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες
ασφαλιστικές καλύψεις.
13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το
δροµολόγιο για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για
µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι
υποχρεωµένος να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον ∆/ντή της σχολικής
µονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει. Η
ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από της προβλεπόµενες από την
σύµβαση κυρώσεις.
14. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν
από τον προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο οχηµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
15. Απαγορεύεται η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλο ή
εν µέρει, δροµολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων
επιβατών µαζί µε τους µαθητές καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από
τους µεταφερόµενους µαθητές.
16. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των
άλλων άρθρων της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές ή και
ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της
συµβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο
µόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση
των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες.
17. Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η
αναθέτουσα Αρχή πέραν της µη απόδοσης σε αυτόν του ηµερήσιου κόστους του
δροµολογίου δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η
οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου, στο
οποίο εµφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα
καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
παραβάσεις:
• Αδικαιολόγητη µη πραγµατοποίηση του δροµολογίου.
• Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε
αντικατάσταση, δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος ή όταν δεν
διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα για όλους τους µαθητές.
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην
αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί.
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο
σχολείο για την επιστροφή των µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα.
• Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος
και των στάσεων, εκτός από τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
• Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς.
• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή.
• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν.
18. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τον φορέα
οργάνου. Σε κάθε περίπτωση, για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, θα
συνεκτιµώνται το είδος της παράβασης και τα εκάστοτε πραγµατικά περιστατικά
αυτής.
19. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται µε παρακράτηση από τα οφειλόµενα
στον ανάδοχο. Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης
20. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί
να προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν
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αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των
δροµολογίων. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και
ενδεχοµένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση του
αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής,
χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου
21. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό
δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται,
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη,
απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό
προορισµό τους.
22. Επειδή ο παρών διαγωνισµός διενεργείται εκ των πραγµάτων µε βάση τα
στοιχεία της τρέχουσας σχολικής περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της
οικείας σύµβασης, αυτή µπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, µε µονοµερή
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών,
όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε
σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων
σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις µαθητών, τα στοιχεία
της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής
απόφασης.
23. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο
ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως
εφεδρικό, για την άµεση και κανονική αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου
που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση
του δροµολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης
βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των παιδιών µε τη χρήση του προσφορότερου
µέσου (ταξί κλπ.).
24. Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων θα τροποποιούνται όταν στο
σχολείο εγγράφονται ή µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν
αλλαγές, ως προς τα δροµολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς
και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από την
Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου ,
τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.
25. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των
γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται
στον ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των
καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα
Αρχή, την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
26. Κάθε λοιπός όρος της πρόσκλησης θα τηρείται µε τη δέουσα προσοχή και
επιµέλεια καθώς αφορά την καθηµερινή διαχείριση µεταφοράς µικρών µαθητών
µε κύριο µέληµα την έγκαιρη και ασφαλή µεταφορά από και προς τις σχολικές
µονάδες.
27. ∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο:
Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του
αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου.
Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης,
απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε
το ∆ιευθυντή του σχολείου.
Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας,
εφόσον τα σχολεία παραµείνουν κλειστά µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου.
Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η µεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή
κάποιων µαθητών.
28. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων
δροµολογίων, από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του
µεταφορικού µέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την ασφαλή και
σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας και τις κείµενες σχετικές διατάξεις,
µεταφορά των µαθητών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
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