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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΡΜΗ 8 Ιουλίου 2011

ΑΠ. ΠΡΩΤ.:25428/08-07-11

Α.Δ.Α.: 4ΑΣΛΩΡΣ-Θ48

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ  Δ Ι Ε Θ Ν Η  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18/2007

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, Σωτ. Πέτρουλα 2, 57001 Θέρμη, 
Πληροφορίες: Ελένη Μεντεσίδου, Τηλ. 2310-483400, FAX 2310-483414, email: ementesidou@dimosthermis.gr.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι «ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ» και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Θέρμης και για τα δρομολόγια των ειδικών σχολείων ο 
νομός Θεσσαλονίκης.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης, για το 
σχολικό έτος 2011-2012, με λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα Δ.Χ. (ταξί), για τις διαδρομές, όπως αυτές 
ορίζονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα Γ της αναλυτικής διακήρυξης. Προσφορές μπορούν να 
υποβληθούν ΕΙΤΕ για το σύνολο των διαδρομών, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της αναλυτικής 
διακήρυξης, ΕΙΤΕ μεμονωμένα: (α) ανά δημοτική ενότητα του δήμου Θέρμης και (β) για τα ειδικά 
σχολεία του δήμου Θέρμης (1ο ΕΕΕΕΚ Θέρμης και 1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Θέρμης). Διευκρινίζεται ότι: (α) 
ακόμη και στην περίπτωση που διαγωνιζόμενος θα υποβάλει προσφορά για το σύνολο των δρομολογίων 
του Παραρτήματος Γ, αυτή θα συνταχθεί με τρόπο, που να φαίνεται η προσφερόμενη τιμή χωριστά για 
κάθε δημοτική ενότητα του δήμου Θέρμης και για τα ειδικά σχολεία, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, και (β) ο διαγωνιζόμενος που υποβάλλει προσφορά για τα ειδικά σχολεία, υποβάλλει 
υποχρεωτικά και για τις εκπαιδευτικές εξορμήσεις.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και κατανέμεται σε τμήματα (όπως 
αναφέρεται παραπάνω). Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: €993.061,31 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
β) Ανά Κατηγορία Τμήμα: Δημοτική ενότητα Θέρμης: €386.484,07, Δημοτική ενότητα Μίκρας: 
€99.664,17, Δημοτική ενότητα Βασιλικών: €265.095,69 και δ) ειδικά σχολεία (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπαιδευτικών εξορμήσεων): €241.817,38.
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης:
Η σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών του δήμου Θέρμης ισχύει από την υπογραφή της μέχρι το 
τέλος του σχολικού έτους 2011-2012, με την επιφύλαξη των όρων του Τμήματος ΙΙΙ Α παρ. 3 της 
παρούσας.

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγύηση 
συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ της 
αναλυτικής διακήρυξης ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. ΙΙ.1.1 
της παρούσας, ήτοι στο ποσό των €26.364,46 (σύνολο δρομολογίων Παραρτήματος Γ) ή €10.260,64
(δρομολόγια δημοτικής ενότητας Θέρμης) ή €2.645,95 (δρομολόγια δημοτικής ενότητας Μίκρας) ή 
€7.037,94 (δρομολόγια δημοτικής ενότητας Βασιλικών) ή €6.419,93 (δρομολόγια ειδικών σχολείων).
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, η οποία 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως και 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ της αναλυτικής 
διακήρυξης ή για το μέρος των δρομολογίων, που αφορά η προσφορά του αναδόχου, κατά την παρ. ΙΙ.1.1 
της παρούσας, ήτοι στο ποσό των €43.940,77 (σύνολο δρομολογίων Παραρτήματος Γ) ή €17.101,07
(δρομολόγια δημοτικής ενότητας Θέρμης) ή €4.409,92 (δρομολόγια δημοτικής ενότητας Μίκρας) ή 
€11.729,90 (δρομολόγια δημοτικής ενότητας Βασιλικών) ή €10.699,88 (δρομολόγια ειδικών σχολείων).
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τον δήμο Θέρμης (Κ.Α. 02.15.6234.002 του 
προϋπολογισμού έτους 2011).
3. Δικαιώματα προαίρεσης
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές υπηρεσίες μέσα στον 
συμβατικό χρόνο, όταν προκύψουν νέες ανάγκες μεταφοράς μαθητών, με την αντίστοιχη επιβάρυνση των 
κομίστρων, όπως αυτή υπολογίζεται.
Σε περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του κόστους 
της μεταφοράς των μαθητών, ο δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης, χωρίς 
αποζημίωση του αναδόχου.
Σε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, είναι δυνατή η παράταση ισχύος της σύμβασης για την κάλυψη του 
πρώτου μήνα του σχολικού έτους 2012-2013.
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα άρθρα 21 
και 22 της αναλυτικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 23 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Στον διαγωνισμό καλούνται α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β. Ενώσεις 
εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και γ. Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας τη 
μεταφορά προσώπων.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος 
συνεταιρισμού ή ένωσης απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 22 του π.δ. 60/2007 και υπό τις 
προϋποθέσεις αυτού και του π.δ. 28/1980 και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 
51 παρ. 1β του π.δ. 60/2007. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των 
έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, 
επί του προϋπολογισμού, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 
28/1980. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά και επιτρέπεται να 
συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα (ενώσεις μεταφορέων, συνεταιρισμούς), επί ποινή αποκλεισμού.

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών Παρασκευή 19/8/2011,
έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων δέκα (10) ΕΥΡΩ.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.μ,
κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα 
έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον εννέα (9) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 28/1980 και κατατίθενται 
στην Ε.Δ. μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι ενστάσεις 
απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τον 
διαγωνισμό και διαβιβάζονται αυθημερόν, με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής, στον Πρόεδρο της Ε.Δ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 15/07/2011

Θέρμη, 15/07/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


