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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
                  (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  Περιφεριακή  οδός  

Τρικάλων  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

5/2016 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

 

 A.Μπούτλα  

 Φ.Μάκκος  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  25/1/2016 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : [2410]-

684405,684406  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

 358 

FAX: 

 

2410-610869   

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:  

 

41110 –Λάρισα    

    

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ          

 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ [ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ  

ΤΡΙΚΑΛΑ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ 31-12-2016. 

 
                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ 
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας  έχοντας υπόψη:  
1.         Τις διατάξεις: 
1.1.       Του Ν.4009/11 –«Δομή και Λειτουργία της ποιότητας των σπουδών και  

     διεθνοποίησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ  
1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού,   
              Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 
1.4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 
              [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ  
              στ΄και 2 παρ. 12. 
1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.] 
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1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.  

1.7.  Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που    
1.8.  προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και   
1.9.  Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 
1.8.        Ν.1881/90 ρύθμιση διαδικασιών ανάθεσης εργασιών.  
1.9.        Το Π.Δ. 394/96 [ΦΕΚ 266/Α/96/ Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου, όπως  
              τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
1.10.      Το  αριθμ. 82/15-01-2016 πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
1. 11      Το αριθμ. 17/14-01-2016 2πρωτογενές αίτημα για την μίσθωση λεωφορείων για τις  
               εκπαιδευτικές μετακινήσεις των φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας  
              (ΑΔΑΜ:16REQ003629111). 
1.10      Tην αριθμ. 17/18-01-2016 απόφαση για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης  
              σε βάρος του  0828 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (ΑΔΑ: 78Υ7469114Κ- 
              ΣΥΚ) & (ΑΔΑΜ: 16REQ003663849)  
 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή σε 
ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την μίσθωση λεωφορείων για τις εκπαιδευτικές 
μετακινήσεις των φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα) για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι 31-12-2016 προϋπολογισμού σαράντα 
χιλιάδες [40.000,00]€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 
2.ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Oι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας  [Περιφερειακή 
οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα] μέχρι  05-02-2016 και ώρα  έως 11:00 π.μ. 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

     ΗΜΕΡΑ         ΩΡΑ  

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ    

  05-02-2016       Παρασκευή   11:00 π.μ. 

    

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.  
 
3. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να 
καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Επικυρωμένο φ/ο άδειας  γραφείου γενικού ή εσωτερικού τουρισμού. 
β. Επικυρωμένα φ/α χαρτιών ΚΤΕΟ για όλα τα λεωφορεία του γραφείου. 
γ. Επικυρωμένο φ/ο ετήσιας επιθεώρησης των λεωφορείων του γραφείου από τον Ε.Ο.Τ. 
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δ. Επικυρωμένα φ/α ασφαλιστηρίων συμβολαίων  των λεωφορείων για τον κίνδυνο αστικής 
ευθύνης έναντι των επιβατών. 
ε. Επικυρωμένα φ/α επαγγελματικών διπλωμάτων  οδήγησης λεωφορείου του προσωπικού 
του γραφείου. 
στ. Επικυρωμένες άδειες κυκλοφορίας των λεωφορείων. 
 
 
4.Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

4.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
4.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό     
(  ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα). 
4.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 5/2016). 
4.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 05-02-2016). 
5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

Α] Φάκελος με τα δικαιολογητικά  
Β] Φάκελος Τεχνικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα ένα πρωτότυπο ένα αντίγραφο 
που οι προμηθευτές θα περιγράφουν αυτοτελώς την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία 
όπως αναφέρονται στις ειδικές υποχρεώσεις [απαράβατοι όροι] με ποινή απόρριψης. 
Γ] Φάκελος Οικονομικής προσφορά σε δύο αντίγραφα ένα πρωτότυπο ένα αντίγραφο. 

 
       Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    
Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές 
προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί 
λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.  
 
Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
και Αποσφράγισης Προσφορών.  
 5.1 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την  ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.  
 
 5.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1.5.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών 
προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και 
σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
1.5.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη 
ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται 
και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της 
Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και 
την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
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1.5.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 
αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος 
στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.  
1.5.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού.  
1.5.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 
1.5.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: 
Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών. 
 

6. Τιμές  
6.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για κάθε τύπο             
Λεωφορείων.  
Οι τιμές θα δοθούν: α) χωριστά για το ΤΕΙ/Θ (Λάρισα) και β) χωριστά για τα Τμήματα 
Καρδίτσας και Τρικάλων. 
  Α] Λεωφορείο 50 θέσεων 
  Β] Λεωφορείο άνω των 50 θέσεων. 
Οι τιμές θα δοθούν: 
Α] Εως πενήντα [50] διανυόμενα χιλιόμετρα [μετάβαση και επιστροφή]τιμή  
κατ΄ αποκοπή [πακέτο]. 
Β] Από πενήντα  ένα [51] χιλιόμετρα έως [100] μετάβαση και επιστροφή τιμή κατ’ αποκοπή 
[πακέτο]. 
Γ] Από εκατόν ένα [101] διανυόμενα χιλιόμετρα έως 150 μετάβαση και επιστροφή τιμή 
κατ’αποκοπή [πακέτο]. 
Δ] Από εκατόν πενήντα ένα [151] διανυόμενα χιλιόμετρα έως 200 [μετάβαση και επιστροφή 
]τιμή κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
Ε] Από διακόσια ένα  [201] διανυόμενα χιλιόμετρα έως 300 [μετάβαση και επιστροφή ]τιμή 
κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
ΣΤ] Από τριακόσια ένα [301] διανυόμενα χιλιόμετρα και άνω τιμή ανά χιλιόμετρο. 
      Να αναφερθεί ακόμη προσφορά για κάθε διανυκτέρευση. 
6.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής: 
      -     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 
      -     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό. 
    Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά  
ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του πέντε 
(5). 
Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι  
προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική                           
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παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς 
και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που 
προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 
 
7. ΠΛΗΡΩΜΗ  
 
7.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 
       Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί   
       Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).  
 
 
8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
8.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και    
παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 8%. 
 
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
9.1. Για  την επιλογή των προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή  αξιολογούνται μόνο 
οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς 
όρους της διακήρυξης. 
 
10.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
10.1.     Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας   
             και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να  
             προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την  
             κοινοποίηση της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή  
             καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της  
             συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. , η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ Θεσσαλίας μέχρι   
             31-12-2015. 
             10.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην  
             προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,  
             κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του   
             και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου  
             συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. 
             10.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον  
             δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν  
             παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο  
             παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για  
             έκπτωση του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις,  
             σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της  
             σύμβασης δεν θα  αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου. 

10.4 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση 
όταν  η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών  

             υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας ή σε λόγους ανωτέρας  
             βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ) 
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   Ο ανάδοχος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να  αποδείξει ότι 
διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό λεωφορείων ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του ΤΕΙ/ Θ. 
   Η επιτροπή έχει το δικαίωμα της επιλογής περισσοτέρων του ενός εργολάβων αναλόγως 
των προσφερομένων τύπων των λεωφορείων και του συμφέροντος του ΤΕΙ/ Θ. 
   Τα λεωφορεία πρέπει να είναι σύγχρονα να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό  
[ χιλιομετρητή , κλιματισμό, εξαερισμό, μικροφωνική εγκατάσταση ,μαγνητόφωνο κ.λ.π.] 
Επίσης να είναι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι των επιβατών, οι 
οδηγοί και οι συνοδηγοί να κατέχουν επαγγελματικό δίπλωμα οδηγήσεως λεωφορείου. 
Κατά την διάρκεια της εκδρομής όλα τα έξοδα του οδηγού και του συνοδηγού βαρύνουν τον 
μειοδότη. Επίσης όλα τα έξοδα κινήσεως και συντηρήσεως του λεωφορείου [καύσιμα-
λιπαντικά ] ως και οι βλάβες. 
   Τα έξοδα για  παρκαρίσματα βαρύνουν τον μειοδότη ενώ  τα έξοδα διοδίων, 
[  ναύλα ] πορθμείων, τόσο για το λεωφορείο όσο και για τους σπουδαστές και συνοδούς 
που ορίζει το πρόγραμμα θα βαρύνουν το ΤΕΙ/ Θ. 
   Η διαδρομή που θα ακολουθείται θα γίνεται χωρίς παρεκκλίσεις σύμφωνα με το 
καθορισμένο πρόγραμμα που θα γνωστοποιείται τουλάχιστον πέντε[5] ημέρες  πριν από την 
αναχώρηση. Ο δε ανάδοχος υποχρεούται παίρνοντας τη γνωστοποίηση πέντε ημέρες πριν, 
να έχει έτοιμα το ή τα λεωφορεία την καθορισμένη ώρα και στο καθορισμένο σημείο 
αναχώρησης. Το ΤΕΙ έχει την δυνατότητα να ακυρώνει κινήσεις τις επόμενες ημέρας από 
την προηγούμενη ημέρα. 
Σε περίπτωση που το ΤΕΙ ακυρώσει την εκδρομή την ίδια ημέρα που πρόκειται να γίνει τότε 
η ανάδοχος αποζημιώνεται με το ελάχιστο κατ’ αποκοπή ποσό. 
   Στην  περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της διακήρυξης η 
υπηρεσία θα μισθώνει άλλο λεωφορείο με την ίδια τιμή. Αν όμως η τιμή αυτήν είναι ανώτερη 
τότε η διαφορά θα καταβάλλεται  από τον ανάδοχο πέρα από την έκπτωση της εγγυητικής 
επιστολής του. 
  Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει συνοδηγό αν και όταν η διαδρομή είναι μεγαλύτερη από 
600 χιλιόμετρα σε μια μέρα. 
   Ετσι τα δικαιολογητικά πληρωμής του αναδόχου θα είναι: 
1]Τιμολόγιο αναδόχου 
2]Βεβαίωση του συνοδού ή των συνοδών για τα χιλιόμετρα που πραγματοποιήθηκαν. 
3]Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,  όταν το ποσό του τιμολογίου είναι μεγαλύτερο 
από 1.470,00 ευρώ. 
4]Αποδείξεις για πληρωμή ναύλων, διοδίων [εφόσον υπάρχουν]. 
    Η μη εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους όρους της διακήρυξης και του προσαρτήματος 
από υπαιτιότητα του αναδόχου θα συνεπάγεται έκπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης υπέρ του ΤΕΙ. 
 
12.Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ        
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  

1] ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(ΛΑΡΙΣΑ) 
 
 
 
 
 

οι προσφορές θα γίνουν για κάθε τύπο 
λεωφορείων χωριστά. 
A] Λεωφορείο 50 θέσεων  
Β] Λεωφορείο άνω των 50  
θέσεων  
Οι τιμές στις προσφορές θα δοθούν: 
Α] Εως  πενήντα [50] διανυόμενα 
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ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
2] Τμήματα 
Καρδίτσας- Τρικάλων  
 

χιλιόμετρα [μετάβαση και επιστροφή] τιμή 
κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
Β]Από πενήντα ένα [51] χιλιόμετρα έως 
[100] μετάβαση και επιστροφή τιμή κατ’ 
αποκοπή [πακέτο]. 
Γ]Από εκατόν ένα [101] διανυόμενα 
χιλιόμετρα έως 150 μετάβαση και 
επιστροφή τιμή κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
Δ]Από εκατόν πενήντα ένα [151] 
διανυόμενα χιλιόμετρα έως 200 [μετάβαση 
και επιστροφή] τιμή κατ’ αποκοπή 
[πακέτο]. 
Ε]Από διακόσια  ένα [201] διανυόμενα 
χιλιόμετρα  έως  300[μετάβαση και 
επιστροφή ]τιμή κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
ΣΤ]Από τριακόσια ένα [301] διανυόμενα 
χιλιόμετρα και άνω τιμή ανά χιλιόμετρο. 
 
οι προσφορές θα γίνουν για κάθε τύπο 
λεωφορείων χωριστά. 
A] Λεωφορείο 50 θέσεων  
Β] Λεωφορείο άνω των 50  
θέσεων  
Οι τιμές στις προσφορές θα δοθούν: 
Α] Εως  πενήντα [50] διανυόμενα 
χιλιόμετρα [μετάβαση και επιστροφή] τιμή 
κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
Β]Από πενήντα ένα [51] χιλιόμετρα έως 
[100] μετάβαση και επιστροφή τιμή κατ’ 
αποκοπή [πακέτο]. 
Γ]Από εκατόν ένα [101] διανυόμενα 
χιλιόμετρα έως 150 μετάβαση και 
επιστροφή τιμή κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
Δ]Από εκατόν πενήντα ένα [151] 
διανυόμενα χιλιόμετρα έως 200 [μετάβαση 
και επιστροφή] τιμή κατ’ αποκοπή 
[πακέτο]. 
Ε]Από διακόσια  ένα [201] διανυόμενα 
χιλιόμετρα  έως  300[μετάβαση και 
επιστροφή ]τιμή κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
ΣΤ]Από τριακόσια ένα [301] διανυόμενα 
χιλιόμετρα και άνω τιμή ανά χιλιόμετρο 
 
    Να αναφερθεί ακόμη προσφορά για 
κάθε διανυκτέρευση. 
 

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά   χωρίς ΦΠΑ. 
Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις %. 
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Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για 
την παροχή των υπηρεσιών και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να 
επιβαρύνει το έργο.  
 
 
 
                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
    
                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  
                           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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12. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά 
ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Για την μίσθωση λεωφορείων για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις  των φοιτητών του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας  (Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα). 
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2016 
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1. Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,  
      με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.  
      Παναγιώτη Γούλα, Πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας και 
2.……………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………. 
           ………………………………………………………………………………………. 
           ………………………………………………………………………………………. 
           …………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ 
συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω: 
Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις                 για την ανάδειξη αναδόχου για τη 
μίσθωση λεωφορείων για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις  φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας 
(Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα) , αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. 
πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση της μεταφοράς των 
φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα) με τους παρακάτω όρους:  
  
Η μίσθωση  θα αφορά τους παρακάτω τύπους λεωφορείων ως προς τον αριθμό θέσεων και 
οι προσφορές θα γίνουν για κάθε τύπο λεωφορείων χωριστά. 
A] Λεωφορείο 50 θέσεων  
Β] Λεωφορείο άνω των 50 θέσεων 
    Οι τιμές στις προσφορές θα δοθούν: 
Α] Εως  πενήντα [50] διανυόμενα χιλιόμετρα [μετάβαση και επιστροφή] τιμή κατ’ αποκοπή 
[πακέτο]. 
Β]Από πενήντα ένα [51] διανυόμενα  χιλιόμετρα έως [100] μετάβαση και επιστροφή τιμή κατ’ 
αποκοπή [πακέτο]. 
Γ]Από εκατόν ένα [101] διανυόμενα χιλιόμετρα έως 150 μετάβαση και επιστροφή τιμή κατ’ 
αποκοπή [πακέτο]. 
Δ]Από εκατόν πενήντα ένα [151] διανυόμενα χιλιόμετρα έως 200 [μετάβαση και επιστροφή] 
τιμή κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
Ε]Από διακόσια  ένα [201] διανυόμενα χιλιόμετρα  έως  300[μετάβαση και επιστροφή ]τιμή 
κατ’ αποκοπή [πακέτο]. 
ΣΤ]Από τριακόσια ένα [301] διανυόμενα χιλιόμετρα και άνω τιμή ανά χιλιόμετρο. 
   Ο ανάδοχος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να  αποδείξει ότι 
διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό λεωφορείων ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του ΤΕΙ/ Θ. 
    Να αναφερθεί ακόμη προσφορά για κάθε διανυκτέρευση. 
Η επιτροπή έχει το δικαίωμα της επιλογής περισσοτέρων του ενός εργολάβων αναλόγως 
των προσφερομένων τύπων των λεωφορείων και του συμφέροντος του ΤΕΙ/ Θ. 
   Τα λεωφορεία πρέπει να είναι σύγχρονα να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό  
[ χιλιομετρητή , κλιματισμό, εξαερισμό, μικροφωνική εγκατάσταση ,μαγνητόφωνο κ.λ.π.] 
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Επίσης να είναι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι των επιβατών, οι 
οδηγοί και οι συνοδηγοί να κατέχουν επαγγελματικό δίπλωμα οδηγήσεως λεωφορείου. 
Κατά την διάρκεια της εκδρομής όλα τα έξοδα του οδηγού και του συνοδηγού βαρύνουν τον 
μειοδότη. Επίσης όλα τα έξοδα κινήσεως και συντηρήσεως του λεωφορείου [καύσιμα-
λιπαντικά ] ως και οι βλάβες. 
   Τα έξοδα για  παρκαρίσματα βαρύνουν τον μειοδότη,  τα έξοδα [  ναύλα ] πορθμείων 
διοδίων, τόσο για το λεωφορείο όσο και για τους σπουδαστές και συνοδούς που ορίζει το 
πρόγραμμα θα βαρύνουν το ΤΕΙ/Θ. 
   Η διαδρομή που θα ακολουθείται θα γίνεται χωρίς παρεκκλίσεις σύμφωνα με το 
καθορισμένο πρόγραμμα που θα γνωστοποιείται τουλάχιστον πέντε[5] ημέρες  πριν από την 
αναχώρηση. Ο δε ανάδοχος υποχρεούται παίρνοντας τη γνωστοποίηση πέντε ημέρες πριν, 
να έχει έτοιμα το ή τα λεωφορεία την καθορισμένη ώρα και στο καθορισμένο σημείο 
αναχώρησης. Το ΤΕΙ έχει την δυνατότητα να ακυρώσει τις κινήσεις της επόμενης ημέρας 
από την προηγούμενη ημέρα. 
Σε περίπτωση που το ΤΕΙ ακυρώσει την εκδρομή την ίδια ημέρα που πρόκειται να γίνει τότε 
ο ανάδοχος αποζημιώνεται με το ελάχιστο κατ’ αποκοπή ποσό.  
Για  πλημμελή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται  να 
καταβάλλει στο ΤΕΙ ως ποινική ρήτρα ποσό 500 ευρώ για κάθε μεταφορά. Επιπλέον μπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος από την συγκεκριμένη σύμβαση και από όλα τα δικαιώματά του που 
πηγάζουν από αυτή με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  
Αν ο ανάδοχος διακόψει χωρίς την συναίνεση του ΤΕΙ το έργο, πριν την ημερομηνία λήξεως 
του χρόνου της σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς το ΤΕΙ ποσού 500,00 ευρώ 
ως ποινική ρήτρα ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 
σύμβασης ή της τυχόν συνέχισης του έργου.  
   Στην  περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της διακήρυξης η 
υπηρεσία θα μισθώνει άλλο λεωφορείο με την ίδια τιμή. Αν όμως η τιμή αυτήν είναι ανώτερη 
τότε η διαφορά θα καταβάλλεται  από τον ανάδοχο πέρα από την έκπτωση της εγγυητικής 
επιστολής του. 
  Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει συνοδηγό αν και όταν η διαδρομή είναι μεγαλύτερη από 
600 χιλιόμετρα σε μια μέρα. 
   Έτσι   τα δικαιολογητικά πληρωμής του αναδόχου θα είναι: 
1]Τιμολόγιο αναδόχου 
2]Βεβαίωση του συνοδού ή των συνοδών για τα χιλιόμετρα που πραγματοποιήθηκαν. 
3]Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,  όταν το ποσό του τιμολογίου είναι μεγαλύτερο 
από 1.470,00 ευρώ. 
4]Αποδείξεις για πληρωμή ναύλων ,διοδίων [εφόσον υπάρχουν]. 
    Η μη εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους όρους της διακήρυξης και του προσαρτήματος 
από υπαιτιότητα του αναδόχου θα συνεπάγεται έκπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης υπέρ του ΤΕΙ. 
Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.  10/2014 διακήρυξή μας και η προσφορά του 
αναδόχου. 
Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  
των                        ευρώ.                        
   Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
1.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                    2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ   
 
 
   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΓΟΥΛΑΣ 
             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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